








 3 ةهالسزعوةداوس 0 لحن «عذ لبنا هنأ ظ

 ٠ ميج ايواياق ند اذن ايو“ م او !ميارلابو بولا نل ل ا'انيررا موللا و ارمي ره( 1 ظ

 ١ 0 ا لابو لدابو كم اهلابواعت
 0 , عاني لع نو وارق الل ار: وو اطول انوم ايف د او يوت رصدامل وهاي يبل او ا

 1 ؟لموواو اوين نونا و اوووف اطل هللوو هباذكذ ات بو لاقي وملف ةةلابد
 / ريو سمس سما بدلا يئن لع مو اريد ايروم اننا ملل :يوه ءاقلابو

 نك ريحا زرار ورجاوزاوثو . ل و'«وراباو مايك (يلإا لمار نومانأ ام
 1 انهاء نا2اورالاو برشا مربعا ءاوط نيس ولا و ءاي ول هع انإل ا هيك 2اورإل ظ

 / 0 ا / ا دانلاوويولسلاو اس واو نارمؤولما 0 مقاخ ويضم وانداللا واننازاو
 0 7 +تلاصر ا«القو نبم املا رار ويمأ نيلاسا) دعس زخاو.ناللارعن ايوا

 هم ” يلا 0 . رفض اوإ 1 2 نا رم انوش 0 رغزع وو نوي لا نذ من 0 لاب :

 ١ ّ 31 07 بوز شرإب زر رجلا 2/١ كاسيو ارد ا 5-5 ' ا

 ناسا ا دار ذو كلا وداتور كرلاوب بكر وإلا ضو بل : 1

 ع ةرالع وس زب هنا هت زوزو وو هلرا قحدج نيو فق جنرال فج زف حإإ 0ذلت
 |[ تدع 0 مم
 ا 1 سود بق ور تم | ةريارو ا ترق هيوم مك 5 ني

 . 5208 اا رثأو ا كنز 6-

 1 5 0" 8 2و / ندا نو

 ا

| 

 ظ
 ا

 ا

1 



 ا

 . لال 00

 ا 4 7 نر ظ
 يبايع  هتافاضا تويم ظ

 ممانالا

 .٠١ ةنياتنوسلا وضل ةتتر صنع كلل:

 ّ . ليتيتوةيبلاطلل ةباَجاة الع ضير ا لكش لع

 انخّلبت ةالَصو ههتاناركو ىلاعت هللا تاضرم ىلا
 روعلاعلا لوفد ْلْصَنَو هتعانشو كوسا نع

 ظ . يالا عيلان اركز فطصح يشل هز قي
 | نايعطلإزم هَّصَعَو اعلا لوملاو لاحت هللا ُهَدَدَس

 ب

 ظ "دبا محن ددرجلا ةح يختل تا مانا حمال
 8 هَل ىلاعتدلا دخت ئدنقرمسا يلاوناديسنلا
 ابان شارت« نانجلالزاننالعا نكت او ناوضرلاو
 25 .٠ لطلاب زي تتكرر ود اكرر

 ' 1 اك رن در هن 1+ عانت نيدجبلا

 : |. التلاوات هلع ا ف



 لوط فندقا تخت
 تانر حض سونلا كنتم هلزلخ ننهي دوام

 نالكتلا بلو ناعّيَسملاهدلاَو هلّسإ متناكدمن 3

 ا ةشلوت عترلاوْنلاَو
 "جان اومعساخ لاف إؤ هن رملاو يا
 ات اس و
 2 ان عطتاعأ هذيلا هم اينول لا يزال

 ماني 0 7 تن الِفصللا كيسان تك
 طقاوأ ههلا اوعْراجإرسا ىنب عروس تازن ال قددلا مسل تك

 مناإغلا روس تزن الغ لانج اونلا مس ترصرلا

 ظ متالرلا ملبن تكمتراازصرلادهلا عبله ناو نامل

 تاتو ياَدَسا مل هعلا سل هلوفإ رقناماذ ظ

 تح ال انئهوهللا لن ياسا منبب فيلات التو

 هنا [يررلا مسمن اول اق هريدعن ن ىنيوكلا تلاقو

 عا كارا دنا سلي علان اك هلا ليزر !اذارماسملا
 هللا دلعي السل عار .لكالاو ءازلاكزكرل جرا
 وغلا | ميناس -( انصار هلاز رج جرحا اامحاياريصسلاك

 وكلب تا دعسة يملا افزح 0 1

 درو



 فانز كال ن ورح احب هدلا بانك حاتنفا
 نسل اورظاوابلاولوط هبانكل كوي املا ةعر م

 م اماه

 م محاجر

 3 'لحْو زعهفلا بتاكل اهظنعتبم او اورد ودوار

 رعي ارتد شارت ِ. !هحلوت نعت مرضحتل امر ايون بزعشلا
 : تيتان تلفن هناكرومينوِلاََوكراَيدلا
 يدرسالنالوس الا اص كاش هنلاو ىلا عت هسا اريسالا
 0 تالت تنصل نادم

 ك1 ا
 زتاوهرسابع هييغمتلالا نيش [دخاولَحيْْعيا اعدل إًعيزَص ىلاعتدلا كار حالون ةحرْتسال كالّسا مدل إبر نحن رقت نركمال اند انئاأملا

 نإراجاوهو ٌىاَمَتشا مل ثيل ىلا دونخ 4 ٠

 . اصل لخلاو ةفيلعتيار كتيكوعو نانشال 2
 نانعتشناًئعصاه رميحرل ا نيل مشط ىلاعتيمدلا

 ْذذ اصاب يَد 1 3 ىيامَكم

 قامو اَدحاَ :يتاهزك اًمضاوعلحاو او ةيرلا

 . كاكاو ىولقلا انيطيحال اجت اهذحأل د ةحيلا"
 ١ لضويإ صفت ا دعت مانا ىلاحتترللا محرما

 !ِ "او < ١ و
 5 0-1 ب :
 ٠ دو انا ا م 7

 0 أ52 1
0 0 2 0 

3 
 د

1١ 



7 
 نم

 نطاغلاؤ انعم تاف وعلا نغم تحف مرتي
 ا ظ كادي ايدل 0 رز 06-2 ع

 0 لاروع جال جاذلا فز لون قعس الود اعيزحال

 ١ نول رضخ ةزخال يف ْؤمعلا هلا ةزحالا نب ناعم اني

 طهي انكؤخالاةغراشلمراباعدل ول ِض اد
 ا ١ شلابةغلابل از حلف و فانكلإو ككات,ليزننلا

 ١ ١ ضلي وضالاتيراشلا ضيازلافانلو جيان ٠
 راج نا وعن رك ناتكنإو رك يه

 00 رابتعابمجرلا ُصِوَصْخَو خال اًواسدلإو نَراَدلاَدَحا
 00 ] : مومرايطزننلا ٍماَعَمُو ركذام تال اند هضاصصخا

 0 ا اراتتعانوكونف خر
 1 . طاش انعام مااصوسخَو ةصاخن نمو اصح
 رخال اينَناَرْرَجآَ واه ص اخ َن ونوم اوم 2
 ظ ات ةمائاازنر ةقظتتس شاك اح مشنا
 ب مردعت ب انقذ هاناجتيت تال ىرولا ثينع ناز «

 أ لمضلا حيو ءا زاب ف سولو هاهم ا هنلرعزك
 ا 5 2 نعاز احل ضنا ادت تلارعازارتخا ]ارو

 0 ] هتلر ال امن ىريشحلاو | ازعتسالا هيف ماللاوازمتسألا ظ

 ناني زم ناثكلا اسوا ظ

.! 



 ردك 101011111
 نسل خخ اهلإز روب رملا لحلا ىلا ةراشان وكن ار رك
 َلْيِئاَم ايان ةئئرعت هنخانل فرخ نسال د رااَم
 امناوتنَرَك لاعمال نلخ هانم إم انس إلا نعد
 عجاتانرل ساهل هلل حلاوه ركل إَرماَو هن لحلا لاذ
 1 عتيل ةذاضا هيلا دح ا ةفاضان وكمل اجلا تاذض عجب
 لعاا لدينا نلاخاولاعلا كاك وهن انتو ٌةّيامسا
 يقيم زا نيل هلا بز هلو ىلا وللا
 ظ توك لا رو زامل كاقاا
 همم ترااو ىف "رايي ةلسو عسا
 لج راسا را الت نو

 ذاثحالا ىا اظانح الاه اًنتالاو اف ظنترل ىلا وظنبلا

 ظ جل نات 0 يمان وكف يطاِشلاَو
 العلام ماللا ددملَحل ساق نزيه دوحول ان 000
 تانكللفار هنوسام جارت كا عج 00

 انيتئزلل هدول ا هيناَحلا ا نرنلل هص اًملار حلو“
 هانت انومضاقبانْجَأَ 5: ةرماوا آداب اعتدنلا تاذع
 ف ةب|اذولا نمو لكل ال ضاَو يتسلل ةنجلا هع ةنلاوم



١ 

 ل

 كَ اننااوقي نااللمالان مَ هلَصا نان يزف ظ
 تاعالا مان لين تون زل نعاتنال اوه: عرعلاو زمكلا نع

 رخو اثل(َو دولا باذخ نسج ضلال اد
 اطلالعال | ناودعالو هللزت كول ابا دَحل ملا يغعلا

 ليلو نيم اظلإكعالاةلخاؤمااو ليِسلاليا

 مالَسااَنلَصلا هلع بحس ئوم لوف نع ةناكشاك

 ل انوا بسال َقعناوذعالت تضر لجالا اما
 لكني اطلا ازعةّيش ف يشن وف إظلان 1 ام دعلا نامل الها

 م ةّيسازحر ىلاغن ةلوفؤاك ةلئاغلاوةلك اش البس
 راكي نسور عون عضورظلاو 2
 ةسانلا لاف وم مك 3 6ث د امحلا عيب ا

 ياعلي 0 7 نر ذو

 كاوا ول ع ه داَصلا همرؤت َنانسنلا

 ليمان سانا لة بعل او اوزنل لوتراركذ

 ةماخاناو ة.اَشب نيلاظللالَناورطاو نيل اعلا

 كار الذ نودي اخاؤنالهناو نين ذولا
 رقع اعتدنا لعانشلاو يرتنلا تاس ميسر
 لععزلا رولا ةرتوازقن اك ىوعلاب اسا لزم

 "0 نا 1 وعم ظ
 - 5و 0

0 

0 : 

 1 0 ل

0 1 

: 

1 
- 

 را

 هلوق



 هس نك 5-5

3. 2 3 2 
3 3 9 6 1< 

 .3 هيل 201 2
 0 5334 ا 8 3و4

 8 7 ا د ا

231 
 د ىد“ د 31 2 ,
 "0 .٠ --3 5 باف
 5 رع هبا

1 0 22-4 "5 
 - دو 0 2000 1

 "5 ظ

 دما اون ىعئازح ا ةلوقى احيا ناي ةركذ نب ظ
 ناو و داتشاو هل الكس :لخ ع هَل دج او وعن امله
 ازرار ناز الخ كد نوجا هل اا

 . لعرساءا [ولضلاو تلو غانا وسوصلا كاك
 ا ادور عهئل لك اشلا دعب مو هيلع ملا ض يذلا
 0 هاحمرك دنوالاركذ ا الها كرك ذ كأ 08 2

 نا مولّصلا ىلاخ ُهَنلا كح - فضلا
 زحل بزة مر الاخت هلي ا ظ

 تلوم ف لاه تاس نا كش امن اسس زمر تشن اذ
 زادة نا ل تي افالا نب ةلال لوفر الحمر

 نب اذرلا,صانن انعم ئل هب دس ريو ا رى حسا
 3 را رداع مطول ناطادبس أرح للا
 لتس ثاشالات؛ ا اسم[ بلع هنإوص
 انازالا ونيل «ءا زكا انا التلاوه هالّصلا هْيِلَعَاَ

 مللعشالإسوترخ ناز جال نانيخارغا
 نه ةنتلاله ناتي لع كيال صاد
 لعإن الطيش تل الاواخر سلا
 لسرايا رهو مدآىن/,ض احن الع ةعاججاو ةنشل
 . اهلتازتلياللاةلخعالتضا التل اوةالضل مع

 ا 4 5 جويا وح و

 ل مل 00و ل اع ب ورم جير وب” جرم م < ٠ مرت » تدي

 2 ا ' 5 -
 يم 2 7 : . 0 1 5 3

/ ٍ 037 | 5 . 

 0-0 0 ١ ١

4 ' 



 الجي نا ضمارثملا ةلج منت 26ه عوج
 ظ نئيزصفااتفلالا مودى براون ىلا تهز و
 مد ىب ماو ملفا ةكيالملا صار هك الذل ٌءاَوَ
 عت نستطع هيلو ن ناخضداميؤ انفراد

 انااازغأ مسديلع هل تعوف ةئَراار نما
 ناثلاكر عى ْعَمن ابو كوالا تاَماَثُمْث الف مسار

 ص هين تس اان هنتوا

 الام اننا وعف كوالا ام هلَعهدنا
 هد نكد ةرتروتحأ يذلا مركملاكيعزخا رم

 00000 54 ايل نم قلخلا معن ةاماينملاو

 أرق نال تربل السار بدع .
 ١ 9 دوني هم (م[وءعسَي ماتا ظ

 اضنسيذلاد/ يحانا؟ نات ىَو مو للسلاوالصلا هَنلَعَكات هيلا ةزاشسإ
 4 ا يبا تعال ة ةنشآنا يدع كالوسملوَم

 اذاني الا هيد عرس ناَحاَمي ]فد يَ ,وأ مومْيلَعمتلا ظ

 مسد اجلكم لذاولا هني ا يلوعنسرا لعق
 . يه اوعتف تلاشلا اّساو هاد هس هس كضوا ظالم

 37 ش نب فاسد نع سن اه نب تلطلارط ونار ىلع ]

 0 يزل يول تبعك نان بالك وش



 نيتاللا تاواضععر زي ازلتعشاداو |نطنانركنيَذَح 5 رار رضتا ابل زكر دم ةنانكنيرتعلا تا 1/0 نيد 1
 فانانرك نياماماو نان رع هيلع يس تنل الضو
 قتلا هاف لخا دقنم تلو ةالصلا كوله

 رض امسامل وه ئلع السيل اطآرتؤشا ظ
 3 ري اوٌرْسَسلاو رشا حلاو اخلاو لخالشم كا ذود

 . "مان ميك عملا لشن اغار ة طر فطشد ظ
 لاهنانيذيزلا تاكو علا نونو رام تش

 مانا دنع مداوض يلو رمال است ضنا هن
  ليقو هير ذهل رسم يف اونلخاوملها يا هلا هلو
 0 امالشلاو :ةالّصلا يلع اف نينولا نما
 رفعنا رفعنا لسيما للنار التساوي
 تحدق ناالا ل ضال غر ضال ناكن اوال موعن
 | 0 ا احا لاو كاملا كاَيئالم ف ارذللاب
 [ 1 اال واصل ”فاالا ريوس هروْصمل نؤعز

 | اي ن0 الاساس لعاَمإ اس
 لصور ارم سارا
 ةلتسمللا مالو ةالَصلا هلع 03 ميكس المو 6

 لادا بانا ذا قل (ناالافئافاكا

0 

١ 



 اوفا

 5 ا .
١ 

 : وطلعت ضفرلاب مانرالا يدؤن هنال ينال اراعْشراَص
 : تقاويم را ( مولا هللا نوب كم السلا
 و ناتو مااتلاو ةالاضا طل اهتنلزنلا للا

 الن عطب دريالع مالساو نلَسل سوف للا ؟ ٠
 . <. ناك حو انْعَم نكن راو عط مل لوبا كانت

 ] 2 رتل كاعنالد ل اعتو من [ييسدل ص صج دور عاشو ظ

 7 ألو ةزاطل نعتز ماسلا لبر رعت ل
 ئ لععاوش هن تاورالاوامحالاو مالسلاو ءالصل لعل اخ 4

 :ءاتصاوضرلا يسم لغم السلا ل اعف ةباط ايضاخلاَن ا ظ

 راخالراسو داصلاو الخلان وعرب نر نئخبانلل جر
 اتوب ىيرلالز وجال لعل طغت لاننا تك زْوعرَعم
 لعمل ءرعازود يواولا تاتو رم للا مرور
 ىتر تكا ليالدوةاخس روج اء يزلا وصلا صل

 ضع ا الويل زكه توف تلصا يد او
 اناا جي لع هن[ صلات ناس مني امالكا علا
 نا سن اذإ يزل واود وص ل عو

 اجينالار ارض ة ير ْملَص ناله ىلا اير كاهن جالا
 ١ يلا رجح تبل [ماديِملا حلا هيلوت ناشاعزوك تس
 لال[ ف اكمل ماكنا ى أ فص الطالا دنع ةشملاز وخلا

 010 م ديم 0م



 ١ تيل اا وركذ ناو دحا نيرخرت نمو نيلك

 :؛ لغم عما عشا ]جنم اعلاه ساكلاْيَيدعلام تاقالطا اذ ظ

 لولوي انلارساك نم الحل لشن تاره

0121011017 

 كاكا لكلا ناو زعبلوضال ا طيضو (ناعي وا
 ١.. 3نناسنناك انعم رمال ةلجأ ذه يعالام ا
 يما فنمانوك اك يال انة دانك نود
 0 بحازلا اس نبا لغلا نيون ميدل

 هدمها

 .اذككلبإفا ملا لاق ناولوندو رعت من يتعلم و ص
 .نرتليان از لو يغاطفلا ننام .11اذكو
 انوع سلو هع واضضلا ةامالت نري عن ةَسعلا كاد
 كلير اب ءنوعلا هتنغ مسا نأ ىلا هاون الملا دحر
 انهزم ن اء ذان ةامىلعمّضفلا زلوم طحنا ديا

 بولي رط اتا ريوس الضب تين
 2 و هيطخؤع رام ضاوتل اعل دن ىلا زل عضو

 مداد ؤ نوع فنا وش ةراص ناد

 ورساومررلعا هوت تنور يدفلاو ا فيعضلا

 6 دب

 - اليل ,لك »لعل توتو هلق ضحو هبل نصوم ناس
 ةعش لاو مالتلاو هالّضلا,عزنا ىور 0



 ظ نك اثبات سارجييزررعلارس ندا ايالع خلا 3
 | هم د وفود حاوى عب دزلاو ةضيرفلا ةسبات ضير هلو
 5 دهلدا ماشرم يام ليل ذلا 0 لادم نع ةزامع عساي ضل دناو 'عرعلا

 1 ءايوعو نوتنلا د لال دل انكلمْضَد ةعشسالعطل) لدي ت ثنا سالو ةذا ,ر صل

 ' اهالا و نارزفلااهضام لع ماذا عاجأل 2و ضصوصخ (زلس اذ ةَراوسملا ساو

 | وكب اوما و يارا لومال و فال يلعس ونا ياعاوداغأل

 ْ 2 7 نمار هنن يتلا
 ظ اهالا لات رسروبشا 2 ةيذلق لطناماريرك ن اك ذ اوةّض ور عَم ىحي هل ضف نأ
 اتراك هل 2 دلا نا ىنعلوضالاو اكمال لمريشلنسدل انها
 - هرمز وبث يشل ا 1 ا 22

 ١ ىلا ىف ظملاثلا بجاالا 1 0 0
 : شار ابو سم ناك اعاز م انفو ا ضو ضياكيس ات

 1 مالا | ناسف الا م ميسسلا## اي محوبلاو نر واس اولا سو الدموع ْغ ١ داجالا ران امو طر رغم ) دال او سدلاولل هش

 ظ ن امال حوت لما /نارلغارش "ثأر سدملا
 بن اسيا سةر رملخ مار لَو هالَصلا

 انس ت حو (را تحن رسل حول بيو نأ انكم ةَررَس نراك

 ةضالامالا ناك ةرسٍن سن ولولا مولا ترن, لدا
 انني تين كلاذلو البف نا/ن مو عنو ناك زان
 ما يا

 نيلسرملا مما



 ْ باقي ننيف فومشلو ننكا يرتتلزاك
 ف نسل ن اعلا بانكلا نمد الا هال عاجا ةنسلال
 ةخررشلإوو تضع تناك يضرم ةَييرطل يح ةضالا
 بو توحوالوض انف ارغن من نيدلإةكولسلا ةيرطلاب ا
 لور لطنوم السلا ولَصلا ل كلوسرل الوحل وانت
 6 تزعل جاع سد ن ااا ةنساهقالط ا لوانتت

 ةنشسلاو صول [تضرق احتل دحر فصلا نارلعأ
 ً ةّئللؤ عاجالاو نم كين ارامي خامخوب تاكلارخاف

  هّمالاو رانيا قانتال بيير غيلبادضفلأت ان مرعلاوح

 0 فول صَوع انة ايات ةضللإو عاج ع
 3 ةَعا عيدا تنلطا اذا كو رانكلارجو ةوغدلا مالم

 تو حال ماا لف دما حاجاوةوعرلا مان ود ةعداسلل  ةعباتل
 ذك -لعارتحالو ةلارعلاله 'نبضعلا [لعاراىاغتا
 اعهنحاو ان رااولدع يا هالّصا ا: هامل لماشلاو
 ١-0 ةوعلا مافانمايإداو هان ايس رفف خبز عت سن

 : 1 وا هذغاذا رحل انس اضومي دا هأْسحمْوا "هموت ذ ( :

 1 للا "| ضعب مايل اذا/ مانا اضوذ انعم نع

 نك واولا طفلي تركذ نأو هالضلا+ فاشكلا نمد انترسم
 كرت ترو بالا ناك نجل تاولَسل !اقيدارلا

05 

 < رت جماع



 رت

 تان شانلا ضعي اذكيتكلا سبي انكلازم :

 ايناددرتو و دلا هريولل المت ةرالئفاوتما ظفل ناكاذا

 برعلان اف: هالضلا هتِضيرفوب

 "هضائعطقبدبالا المع داع هانم ءاتالعلع

 لاما ام ماتش منا الت نلو انا

0 
 كيزاضر و اذكو هب لسا ظضعالا امالاورمامَلعَةضِإلا

 ةياإ لالرتسألا ص مدس لونا اناوعو نيالا دا 7

 _ كاما اد دزنالٌ تلفن كر الا ل بدت سنس لوفلاوا ٠

 : صك دورلاماو قلصلاس فنِؤعتنالادلالد لغو

 نع نوكينل مين اعةيأل لَ (رلَعاَبلالد ينيكو

 ىعالاد اضن وكبان(ر اولد ىا السلا نتن

ددصةالصا برغل الش
 لالا 

 ىا هسدئتن اكن ناو ساري نيل كلل

حك وأب ولطلا!ةرخلا الرناقود اوااَضوئمدا
 

ن ا انلقاع تثق نيالا اي الد يب
 نال( ل( ةلالد

 تمانع ةَنظنار الالرئتعَو ةّيظت بم

 ”رطاخيو عوام نص نك الآل دق نود ةالضا ن٠

 . ت0 يلومانلالغ ىتباوماكل وسلا س يارا مافللاب )



 85 ركذاتاو هالضلا ٌةَيْضْو تاس ادوصوم از اض ةاكرااكذي 0١ نظامنا غاحوطعاي |ةاكلاازناو هششوف امرنا
 ٠ ١ اكناقلإن كدلإو نائزقياماتك اىنرالةالضلا عم ةاكزلا
 ماعلا ةناحسدلاَو امرك ئامارب يرن نعل هرزيإ كا نيماونلا نيوحالاك ابر اضفيألانم اكو ةبالا لو
 0 . لادا ليا وا هسا دكر اهنوا سلا ن احتل ريما يلاحنمتلا ملا مهجر دلع حي هنارمعا ليا حتر اريجسهدلاذ هوت
 ةغاظلا شرتفموهن م بوجولا عة ذراصلا سول نع 00 0 سلس 0 هشلوت هلال عرج يلياآعننرن سهلا يدباصب 3 00 هيزتللاة نمد رلاوع ترا ىل ات ىختو صك م حرا 7 تايم واضباروت لاما انج الف قتلا تان محا متنا نمنع ةرابع تلا رشاتةدلاا - ركل ىلاعتو ناحسظفلهدلا دحر ننشر ذ انه جالت . كارمن اذ هارت نكتإ ن اف ناش اتي ملول جوه ش هدإ[ص ينبلار اسا هلاوالعذرالوق ةسالعو ار بدال عب ظ يان انىحا مناسددل (وريحلا م رح ثدالا رح نع مالك 4 قلع لعَلاَم :جأو هلع عم بدال هب ادت نال نايسددلا 7 عما ةاةيظع لعل ديام كا ؤرغواهنردق تدل

 برجولا



 لاهر 

 اقالخ اندنع ترسولا

 هيل رمال اروبا هالات ادت نيعبلاوملعغلا

 | لمست عت وثلا ى بوشولا كلين ااا هنن | ىفرمااوس بوجولاريبا ع ضاوما لص رمال ناك

 و :ىا ءانلحج ىلاعت هلال 270 مطتتو لام ىلا نا كات سمول اوهلَدغ "ييكم

 ني ئاطسو حاشي ةلاونو سانا انك اكلعوا
 ةالصو معتاد ىصبسملا لصف ميتال يش . بالا اويل او هظنل نها طسوالا|تضالاوماز نيولضفلاو[تاولّضصلا نيطسولا ىا نانكل و تلاق انين مزح, علا ييسر الكزو نا هع ناس لع مرتتدرفل حااضاطسوالاو يدري

 اَسَع ياَعتددلا عر يداشلاو كلام هذ هيلاور جملا
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 1 هسا
0 
1 

 2 ا ا : 1 1 5 .«
 دش ه1 ةنيوسر أ 58

 ”ي اا د اكتر

 . . . ءاي 7

 اك , يل 0111 "5" 2 3

 ا هالص اير ااولانرركاور غلا هالي عْصْحَت او 0
 . | " يتاشالع ثضزئالعور اننا ضكوادكرصعلا ظ

 اعند(يَص لوف بع لا انكر كوي ىَرلآو بع ىلاعنسا
 . ةاليجشولانلَصلانعانولخش بازحال امون لل
 (' اك ةالضلا يلع ك اوان مقنومبى احن هلا ًالمٍرصحلا
 لاويلَعدْؤ ادلب نائلَساينَع اخ: ىلاة الضلا اكن

 ةالضلا يلع حلاو ف اشكل نانك ناجح لاب راوي يح
 ”اماو ناو هلع ط رحل: هالص كتم مالتنلاو
 . عالما اينرعشب اعبر ميراج قسانلالاختشا
 ”كانوؤكذلا ديكانلال ثناكف نشل تاواتلارئ اسك
 فاتت نا ضبا (زيعبالودحلا تاولّصل ادخاوع خي

 | 0 ةتاطةحما ىو ةنادحا ةءانوناضيزرتف ظ
 ٠ الون ةظناخم رم هل رف ميج الغاوظن ال انما :

 ماع امالو سئ ايتاولطلا ةطناع شا تنعي 11
 . نافاس تاولضلا نوكلعةئركلا ةيالآ: لال وحو يب |
 كر اعلىحملا فطعلل عطر كيسْوةلاَدَرَعَس >0 1
 امال اناقتإلا انك ينل خو رصاولاهاذك اتخرلفاو م7
 ن'زبكالا ئاوضاع ضئلا حب عش ولا سيخ ملاذا عب ا

 9 لغرزا ْ

 ا

 ظ
١ 

  , 1-ف 9 5 7

: : 1 
 ابك

 بتهم
, 4 

1 

1 6 5 1 5 0 

 . 1 | ش

 آ

001 7 



 سرر تلاوه 6 ماللاو فلالا كوخ ةّسحل ا قتلوا
 كاقثنا ىلوالانرصف اف لالر آلا اذه رالف ةلئاتلا

 رشف ردو عاجالابةداا انماء ارنا تاولضلا نوكتشن
 نياكي ريزالا نبا كاتو اين لاعن اوصال نا كلذ

 اعتءاوهارنو مندل فن تلإف لنج اتااَسا لَه نا
 وعلا دحادلو نوعبص:ن يو نوتسق يجدن اوف
 اني امن نر اَيضاوسَي نجلا ثاولضلا لالا تعجلاتي '
 انرالن كل اهناموا نع ابجاخار وجال تاقراب ءرْدَجْوَحِب ٠
 سلو هل غفوة لوب [وييلعد ص الوشرا اهيا لب ١

 دهب نرجو رمتنمهلادبع نيو افةيشلااماز '

 > حاشا دع نيرو حاحلإوادكث ليرتل اي مهلا
 ونحن( لِمَا نه نئ ادت فشوبزب ارضا وريعرلا
 ىف !ةنواع نتن دغتتن : يح نر عربات
 لوس لع ضرع هتخ دغش َن كو هَنحْر سم
 - 9 عين عئا/عمرحا قلت مون نهنلغشإ ل صقلا

 ديز هلع[ و ةفوكل اب دعس وو معاحت دنا يضرع ١
 تاذللا هير فتونولا ك اذ نع فِلَحسلا ضررا نبأ

١ 
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 35 52 دادي 5 ا

 1. هع - -هقفحا ١5 4 .ذ هفس نس وول يع -

1 

1 

 ملا مالكل اما سْخلاازو ١

 40 املاذب انكماش اننا واتا 13

 نا مالا لع مالكلا اكمل اصرخ مالسالا وشل
 را ايست ن ان هلتدنم باتا خ نايس اخ

 ١ هلالماظ السلا ة نر لع ثلا اذه هلال ذْجَو ممالشالا
 | : ل انااا نناتاتلج زماننا دع مدار 5 الضامللاع

 ثلا يلا | سخن امنال نكت نكمل ذلكم سرت مالسمالا نا ئذ ْ
 لارسنعيدلا اذه نإ الاغا ساودح هساسانو ل

  نالرلا ملا نركى عل دك زم مالتلال اكن ايالا نكن وكلا
 ٠ للري مالكلاو يناثلا م ذئرماكنايالأينالخاذ -

 5 كس اين نايالاو لحال نين :

 ١ رالحولا اطتنا نمثل انت تااشا
 ماو كاملا ةلخارلا دادي دافناك

 ظ 0 ا ظ

 كثكمام روب رض رع ةنسو و هْلْعَش لسنا اج
 دموي دونلل وس( خلاب عا دو انعم ننس عت هيدا
 هيلع( جيجا ذم يامر حام اىادكزْيحرلا
 هع ردا هنيطخي مل كواهد نان عدو 5 ةالملا

.فيووللا برا دل كن انكت اعنملا رسل خابت هاو
 1 

 ظ ديد ولهم بطي اناني وإن يش



1 

 كلاس اكدتلا بانك مهتما هوان نان عيت ظ
 - تو تداو تلد كنا رَهشتاولاةنؤلسات كاافع

 هضاللا سانلإل يكولون ةيابسلا هعيش لان

 ةنسلا كانو سيشل هساعدتإإضتادإ وعبر ضبفو بارع ثالذ

 . عض اوراس هشلو َهصلالع ةنش نيترو اثاث ورع نالت
ا حس لوف دومعبا مناي 0

 "دوا حسن 

 كاضخحلاه دَهْملَعُمْنأ نع ةثاكرلا ارا ُوَصلاَوْدالَلا

 1 اس تلص هنااا ظ

 كناَرْحاانَهَوهُيِركَو تازضعل الا زف يدر

 ١ 2 ةجالوخرل بسس نوكتايطلاعا ن اف نيشإرل ي نتالنازفلا

 ةاكرلال حارا رض أ نوك ناوي َالخالا مدع
 كوتئاا يداك يخنار الماظلا ف الغ كو اهدْجُو

 وجر دفن لعواودا نع ميما كل ادا الار نوكيا

 نسا ادإنه سدو دكا ةدابز نوكياش كو ةاكرلال

 ىعس املانالكلذ يضع ْلالاحَو ةروكدل اداّصلاراَن أش ٠

 تعني طنل بسال نر اصف هو علرزفلا لو عورلا ٠

 لعل عيد: ذره يذلا لاو فاما شاي

 . يا | ىدب نترئ دلل

 ا او هيلا نسخ ام دنع ترك ذا



 انت عاطل | هّبَخ يكب رعلا نس ائاطل ارتاح ارظناو زاكو

 | نمار 5 ان او داعنالاو علل ارت ديال نص لجلال

 1 كنان شار [ٍلَع تلخ د نور قلا يذ مانا سر «دانعلا َيَوْذ

 ا ظ كاف نارا دال (ت للم يبان تلاَيناَصراظتابضرالا
 ُ ايلا رشخا نت بخلع واقل تا ديف ناتحالا,تولقلا
 7” اوال اخ ةلاراخدا "مدون العآسإ مضل
 0 يف ىعو هكلوتلخ ل اعدالا هذَع موشلعننأ نحب هقباسلا

 . ع ادعو ةرحال اى يدلل تدع لارا ذا وت 1عّرسلا
 هئاّصعاتائنلا الا تناكتلا ناس يعنما
 هلوةزتناسبلاو ن انجل ان زمام ةنمس تاوئلاراذ تسد
 ً اضاسززواكريابكلا مت ءااذا هانم تالئالون داسحال

 5 عا 7: ةالّصلا هلع هلونزع كيداحا ضعت

 ال تارك ن اضن ىلا ناَضُمر اضصْمِرَو ةَحْجا نا ةحج از حل
 ةتتعتر سنت ند لاَو ثدحلاور اجلا تينت ذا سس

 1 0 0 لسا ةاطملك ددلالا

 نّرلاماَقا د نفاق( نم خلوق تتتتلاَو يسع
 ا ال يباح دل( داع

 أنكوألا اًهداعّسَ نسأل برضنال ةهنطان |(مه نتا داع ٠

 ظ كفيلا اذه نيالا و ضو ذاملا مرسالن يلا



 نم لبالف اباه ذم رين الشاكي 2 ١

 ةلولرتعولاو جز 1 درخ امكرلكلرح هئازعو هلا

أ ةرالور كبك نم
00 ' قلاع سمع لدى ذ

 

 ايار اوف [سرلاماا عج هنلوفر اكدالا حم

 تارا دايز
0 

 16 دنا ادن ايام اوفا ةلسشنم عاجل اشي م لعل

 ةيجن جلرالا ةئالملاو سسائلاو عاجال او 0

 للتلانوكنا ضراعب برر هني دا :

 هجوم ةجلسالاَو /داحالا يرطب عاحالاو ساخنا ظ

 نإكينإ ضراع ةتيطتز عشت ٍتبْصْعبْنئلاٍساماكتالل ٠

 دبس ٍقاهشتر اسد ةَسرام ين ملكا قوة ركوصمم هيلع

د نقم حاخاناو ياا تزفانعةمالا جاز
 لا 

 ناماهباجاكدب نضل تار ايضا شلاق نمش

يرق اسم ةمالا حاجا َنوقَنضامالكل اذه
 ْنَع تاج 

المل ةيضرف تيد تنال انالئاق اكردتل رمل اوس
 م ممالا "ع !م

 نم نار عن لان الَصاةيني ب تبني ةرق اجلال

 'يهالصا هناك ولت يعرف يركع دنس 0

 ايون ةرمصاط كاز ع شرحا ةلالدو ةلالضإ

 الدتوا اكسو 0 وع ٍ

2-4 
 د ْ



 مىَلنَعح 9

 1 رول جلللا ارو للا هلو جا تانكي“ 200 '
 : هيللوت دب نم ان لْيص انت ئاَسَو هننشو هد /ةناناعب
 هيا لتما ع ”اةلانتغالاو ةبانجا نم الات ضالاو

 20 فالخول طانلال اًءىاةل الاصل لعن هلو ١" هةيلعارسسا ب ةّيقيطتْؤع ل ذره خنالاذضوالدعر
 ظ ' ٍْ "1اس يمان اسر اذا ىعالمضالا
 1 هلانال ىلانّللا ٌدْنَح كح ا كا ذ هتف ل بر زع اهنا
 امد دعامة ل الضلع عامجالا نع مرصع مصرا كاخت
 هيض لطاونغنارث ملال ةشاوكششالو كشلا كلذ ةَقيَسَح
 ١ مهصلاكه لون نيضانناكف اذ انو يل ةاكل هالّصلا
 ا زنلاوَصلا | سموا أد (ناضَمر موُص انف موصل لمد 4 ْ . رمش ةينلاعمار (ز عام او بع لاو كالا نع اتمالومر
 ْ اهو يزن الكا تان اد اظوط وازع 0
 ةدضو لل للا ل عرتحال او ٌبجأو اهرحالب نيني 8

 ا ١1 دالاس عطب اش هلو ناضم
 2 هذخ اعين اذعلو جالا درخ ايي لوقا ابن
 نعال لاو اوديو موصلات انكي كت يصاقنالو
 هل ءاطنس نم تيبلا سانا همت لا هنا ةح -

 ان اع يوم هئارخ الا درعا هل عرالت

 رياح او



 م

عزل جوخ ءلسسغ َةلاَخَةعللاو ةئانطا ظ
 ةويلاخو ل

 هنوني عما د[ لجلا بخ بخ الام انس ت مان سرت

 نحّيدالاَصننأ اَهْرَحا ني ئيشْنإصَعةباتماسةارلا ٠

 طملز لو مغ مينا يقلل امنا دل نشل تن يد ارا نخوة

 0 ا ةباطملاسفالا ةينيضو ع دل او'تيرند

 تاكنمدَع بعاال تخترع اساور ماو اًنخهنكن أ 5
0 

بالق اع ناكن اب تاطخلال ها
 سعب ع العر مّماحو لف اغلا

اغا مالضل لعاب ةارا جل تنعلا بحب ةنعلإبا هناا نئنش
 ظ 

 رس اكَحادْوَعَس علال ون هناال ا نحو باطما
 ”اوج اف ٌةيْعَص اع ةارلاو ءانا(ل شرا ناكر لو ةالّصااوء هر ايلا

لا ثيبال ايلا عالبال 1006 ١
 نانكو دز املسْح

 دج دنع الس عاب ياةريَْسل اه ا
 درر لةئاالا هَعْصْوَمََء لاا ]ضْفاَورلَخ هنا هجر

رب ام و لسع اهرب «ديلا (سالع
 نر وز ا

 املا دل ةزرملا تٌرْجَواَذ اينو واحلا خرملا ل الخادلا عزل

 مشب |زذ ضو هلع هنن نر لسلام ا

 دقر كدت )وا مالتخالارك داو إل شنعل ا هس اينو اللب
 دلخالا اركبتنإ مي هيزلبالىزملاي احر تشرب يف

 خلا دنع ةويلا يي



 5 0 ا لانو ل الالي اوتو

 ءاتلغ تكلا عنمشنيذرمظنم تالخ اة انزاضبا زويل
 تنكس يح رك ذ كلما ةَوميَسَنَع هناكم نعىد ا فنا

 واين ثمل انف هتونش نكت يح هركذ كشاف حارا
 لششلا بجيل يق ةلم لاسرغ كوين ا]ضإلغا

 اعلا نت عز مانزل ستغاف كول اهالخ اصّرع ظ

 هم ليا لغتيستااذ اولسع يدولاو يملا ليسو
 ناكن (ًيَزَمْوَأ سانا يرذديال ةلب"ليلخا فلي ء زو
 نم لمالوالاو سنا عن بم انف رك
 ةلانانك (لخزخ نخر الو نؤلفاغ اكس الا و طوف شل
 ظ ملت ارش بخا اذار فاكل او هلا َهَسَر ٍناولخ أ :ئإلا سمس

 70 مافيك تل ةّيفاكلا| تضاخولول تضل ادلب
 ٍ تل اهو يصرسلا مبا !سسالافانك ايلا ننا

 ظ فانا ام لوالا سبر" لوّسف ةْدَعحَو امج ]عاليكم
 000 دليلا لشفلا برو طوخال ال يصل كلاثلاٌرانلفام
 | «رنارلغاغ امة اوانف ب ناخ ينافي دلازخ ٌهركذ اك الك

 2206 ندللاراتغو قاشنتسالاو:دضملا]تضلا

 تاج هن ٌرَلَعَن كن اًودجْرمَو هتر ل دنع دين

 عسل كني ناةيلجر الا هالصلل هْؤْصْو اسوي حالا

/ 



 2 م لا

 + دس

 1 عس ىلاخن سا ناو 000

 خب هم ُهَقَح نطو | نازيلتخ م دانت غال لت ىو ان وو

 : َعِنم ال اجا امستغالا كراون را لا
 “١ مركلاستغالاة ياغي اناا فك معنم ال هلاكو تعم

 3 نان يلع بو ملا عطنا ذشةزرام كتل الغ
 لخاطالال كرا 2 لطسال الاخ هّرح تشل ام ّلظ

+ 

 بحرا داود بزسنوكث حبال تاولا ماتا ال سوجام

 راو انك ةَمدَحَو دو ضبا نع عورحلاراعارتعلا
 نيو ا دال تع احا لاضر ضان

 سعب تره ذ | ضيم زم يوم |هننالو عاجال ابتبان شاف نلاب

 فدوسالة داو ادعحتاتعلا برحو_ُ ضح ا فالحب نالثشلا

 دلورلل مال او لاق امام هللاهَحَر ةَهْيَح فا ذنع نالشل الع

 هوت هْيَآص د عالم امال ادع تضل الع ُتِءاسةرت لو

 46 ا

1 
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 معايا رينو ن "17 ب زمن تلاع ةلاكمالاو قدرت

 1 كال الخل | لانو حاصلا اذكرنالاو نومي 2 00

 0 طخ هامو نلطن ةر اتجنن اوت مل
 1 ل يايا كارا ذي رم لا لترماملا ٌجْوْرْحاَو ذب
 07 - الا ئالاث ثحاَم اعلا نول ناالا يامل اا 3 0
 ١ ارميا ملم اَساَع برحيل جرلنحلا نك ا 1 / , 1

 8 محا اماَعرِل انك امان نر ةيابرلا طفلان ىلااسرسفا ع
 ظ اكتم مو ام نيو ذعل اوين إني وتلا عجيل | ْ
 0-0 ية ه راو راسارفلا اما خراب لتلارم 0
 01 ا مالا را ل ا ا و
 000 دفايات رسما ناذك علا قُل 7

 ْ ةارلا عرضت م ضعب دوصملا ل وضح مَدَعل نلتسملا يجرح

 ينط للجو اوم قاازج الش اور نذر : 3
 1 ا ل اف ملا ظ 3 ا

 لاني نالاشلا هنن كن يرالضالت سرتسلا يع 00
 تلا ةارما تيب اذافةلحارلاو دازلا ماذا دحلا 5
 كلا اذ اهْرلْخَرَ ”رل امامه شنت ْن بترعل الها لعن اك س 0

 يحمي ذاَو باخ دوف ةيفالصالاو السلا درك لوف 000
  خإ هُباَوحاوَدُر [ِلعَملساذإنمئ اصدر اهرسّنتخاب اوي 00 ظ م

 ريم

 .ةويك



 لم ادادن يوفي الشلال لوقت ناهز ةنم

 31 ىرتزيوركتلع مالسملا كوُمَبْنارْهَو ُملْشْمإ امدررا مع مالسل ْ

 الشلال كانت هناء لخ د الخرم نأ يلع هه ضدت 3 ظ

 رخالخرب تانشكسع كلف مالسلا دعو والك يلع

 ا ا ا طا َءمالسااكافن

 ةاكودتلا ةيخَرَو مع مالتلا ل اقنرخا + و ة دخن ورع
 تحل اننا عائل ةرَرو ةنتح نؤمالث نأ كان هلك وز 8

 ظ خو نول الن ْسْول انالركيلع مالّسلا كان 1 ”السلا|

 بالام لح وو قيل تت تانك هكناللا ُهَحَم م نوكإ

 مادارا ىلاخن هنا نال ضرفةرلاو ةسشس السلا نإ عد
 .٠ ٠ اهناؤتللتسنؤالاعكرتو ةبزلا نبتون
 م ماركا وشر ضخما د موتنا لح ةيسك فر
 ةارنو يطحلاف مالسلا ران اكن كاهل ليس

 8 رشا اذ ثيل بارو ازمج اتا ش

 هسا كنس ىلع حس اذان اخ ضاع ىوانكَوَر ةماثالاو
 2 الا غشو ونا انو هناسلباله لقب هدر ةنيكىا

 در بالو احل ا ء ارعلا رت هدر كاتو َنلطُْم

 الر ةكا وصانع الباتل الس

 ةشاو رب اءرلاو مالت بلع رو دست

85 : ٠: 
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 معلا مت هل عز تالفإب كيلع مالنا رات تكاناذاَز

 . كانعّشامو ننشر لعإسا ذا طتنبلال دز هنعط
 نادل درا ضز تءامنشبلان ا اضاخا فاكس الب '

 . كرغ هيزر نا (ىغبل ل اف عني اذ امرا هلع ودا ناك

 فعتالا نال ن لاب انكْث احر عنو هزيفش 1
 "لارج اهزغط إو سان نانعر حاط باطلا مضاحلا 200206 :١

 ظ . فانكلاو لابو ئرمارلل ترو دفلا رتل تاكو :
 عطنا درنلا بعالاخ لاو درلا بحال نسب فاح ظ

 ' ذك يلم ىراغلاو ماطابطُمَو هج اخد عاتلاو قع /
 َ انوجت اكن اروع ةّيدصلالا ةارلا كتساذا دوم 1 9

 | ةلطرةباتناكنار عن توس طوق ناتشوالتلا ]00
 00 هلق تايملان هيسلخا امال عر لس اذا ]خر اازكر هت

 لت اذارجرارلبواولاقان اح ضان ركذا ذك دشحل عنو 1

 بلل م دعاشل لع شامل ارلتلا 000 امالع
 يدلل ايفا راما تك لع سْرْعْلا نبك ا يتالازع

 "يا نعو فاشل اي لااز دَساانئلا اذ ار الأ
 دنتا إس ى ذل رع ريكا إ اودندرل اريج ةفسحي از
 اقوا ركدعو اواو تاكله علَعمل اذار
 ةيئرلا (رتنالي وسو سلع ماسلا نولوتناوناك اول اف مال يلدام

 ١ ههالصلار ' ظ 0



 / يف

 نازل تح انكر َءَّو تف كادب ناو السلا

 رو رو هلأ ةجربو لن الز (السلا تالعَو رئاكلا

 هنن ا ةرو مالشلا كيلو هيلع سانا كافه نوما نع

 ناو العل خل خدوش يجب د للا ةرئر/ ب شيلا لاذع هيف
 راج رح ةتجاحك أذ ىلا تعد اذأ مالكا ةيدلازعهاارب

 الاتات ةفيختيبا ابعت يا نا

 الررمئاء كن السادجإ فشوب نأ نعَو هرلعالو تاتكو الس لظلم
 اعراس ماو واع زعلا تان ىلع التلال اذار ان باذآ

 , تالا تاكل طول انيذاد اينو مت ايدول

 باو مطجل تسلا ت ازحا باو ءازمكا ماسلا باث نإف

 تلافو اهلل ارخلا, يدابلان الضد يدوي مالكا ىرشأ

 دا ابن لخدآداو ضرعلا يَدوُي نالزثكا تاوملاثاوث م

 ساداعى عر انماع السا لرنب ناوين حا ينل رلا رسم

 كلانالو السلا يلع كوننا ول اى مالسلا ني اَصلا
 رهو تنضة انلاو باوحلاينتسناكيثوال نارك السلا

 0 مالسلار هالَسلا مّيلع دنا يور ,و باول نع

 امنانالو ل سة عبسو الز ارش 0 ٌمْيْصا ملم السلال ان
 دءانحالا ةينيوصايف وهلا تار املا نالكلذ لاق
 0 تلات عتتكل نيو نس انل يا لونن كل محب تل انو

 عسسل |

 | ع

 ؟
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1 
 / هس

 1 1 هن 2
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 ْ ا نم لع مالشلا دين يشر انكو نؤوتما ةرفنسا ذاز

 0 اهوا شطائلا تثشتو ههلؤنفانضرلاي ازكيرئلا عننا
 ا 0 انعرعنلاب اعّرل او ةييجملا سسلا,ْت مشل اوم "السلا دز ىلع

 5 لانس ةلصرلا نسل اضن ا ٌىوّررو ٌودعلا ةيلَس ج .لاقو

 ] 00 فاير ناعما مار .نازم انو
 ظ واش ا كح هكا كرو ذا كير سمن هموم

 دحاذ ا ثلثلاسطاغل متم بامان ماباوساانحر دونت ظ

 كان ئكاعلا تر تاريح ارا ذلريع ا لاك نبى احتا 5

0 
 "0 ل هيرو خا رساستب لو

 ايلا كاتبا هنعب صر كرعسالا يونا تع

 تاع هللا دع مرح اولا هو

 لاك |ملَع ثذحلاةلالو هونشنالم ناديا هوم

 لاش اع لك يغار وا" | لع سطع الخرم لأ | ىر رو ةرعداط

 كافت لل ديلا ل ومال ات تتطعاذ لوقت فك ازوا اهل

 بانل تحتل وحلا ةنم حرتتستاب اياز والا داز افا كمر

 هل ئاًمدذن دل تسلل ل وقنا سطاعلاي خو باول اناا ظ

 اذكك كور ل زعنالو ماض سلا كرمي لوتنو( ملكها ل

 طاع خ[ْخت تْبَشلا نكن ارلعارش اناخ اتى واننذ

0 

 صر



 ادب

 بعز اند كام دنر ولا اص ُدْمْرَه ةبامكضر

 اجر امانل قالا قانك بداَؤ مسرب ايفا معاج ىتداشلا

 ص هوت هن لاحت سا ضر كرعسالا يوميا يدحرم
 ةداعمالسلا درر مطيع تملا تح السل اوةالصل يلع
 ريع سطاعلا تنشنو ةوطلا* اجا ةزانجلا اياك ضرما

 00 ردح ةيوكذم ا ثداحالا زم كلذ

 كانا بو لع طول اصح اور مالا طنلد ناي سعب

 نإ متر اولا كت يال ضيولاَو ,داحارامح هر
 هأ 'ابجاولايعونرحاوه يزل علعلا ضزلا دبدارادئاكنضملا

 لمعلا ضضرفلا ةوئئابجاو ناعزن قدح اي ركذاملَع اولا
 + رننارفلا ةع ترتب سوح دارعر ةفيح يبا دنعرزنولاك
 ةكافلا نييك سلا ىونرملا ضل نود ُبِجاوَواسعلا
 تْيَتَف هالَضاا دك نفنالن كلو امكريوّسلا دوج بجو يح

 يودع م
 ربخ هناا و كى جلاضْرلاَ ىغا ضْرملا ايم والث
 باني نيتاعن ني وخيال تالا اذا دخاولا
 تب يصب بل» انوع هلي امم تسسلو يلتف ايلال5 ثذاحال ذقت
 رعت اعتقال يوشك ةنواغلا با نم
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 0 فحل اامالازك ذو ناودغلا ارسال لصون يرش ورا
 22 علوملاقلس ناك اذ ادحاولا مخ نارغّصلا مالا كئانمو -

 وهب تايب افونولا ةينر تاثمامل دب ةسرا تاز
 )"2 .اذاهاللاكتاالازه لكن هن 0 سار دباخ
 ١ بواد ضرلا تام ارو نالئرتساولارثك نكرلا تاًساَز اج

 3 رّركتاداو“ن :,ءامعنكرلا ترمس نذل ضلا فرعنا : فك

 ةتيئاولات سكى قل د دكر طاعلاء سلك ساظعلا .
 ف ةعرشدبو نيرو شكو ةتش ناو تكتتاثأل
 وثوم مسح هنن |ىصرم هير انع ىو ددو ناي صاف يوان

 ةركذازك م وكرتونؤداز ناف اناث سطاعلا تم ”اًعورم ٍئ

 تئاالوئئسادطوارماكسطاغلان اكن اثنا امالاف ' ١ ظ

 ديت | (لصيبسلا ارد نون اون اكدؤرلانالاتا كيدضت 0 8

 .دعيتلونت ناكر ساركحرت لوعت نإ نيغماظإسو يلع "ذد اجو ع
 ََعاَمطَحَرملا ضيرلا ةَدايِ اينو شم يامال ادكنا ظ ا ١

 ” ناتي ماسالا لع ا ندب رص اي ظ 5
 | تلك يولع ناعوت عيدا دان انيوابو ظ ا

 ظ ةلَصلاِل ع هن انَو يون ىإث رخل هايورام : ١

 0 نايلا ٍاَعِإتن تسلا ذا تن تتوسل عمل اجمالشلاك ا
 0 يضل تزاعن بلا انام ارم دن شيما ذاؤلان / ١ ١

ٍِ )] 7 

 ع

 ما



 ار عابس ماتو بع وسو رام 7
 ”اوكال ارسلي كات | نا الكرت ضيرلا َةداَح

 ضعبلاءاناذاف ضرك اش ماقت (نالف ةةبافكض رت دنوكاماو
 يعيش مل ل لاذ اَىح نئيابلا نعود هََحْراَص ظ

 تا اروع ( ضير لل قس ةذاَمعلا ن ارح[ ع ضف نوكي
 نانو ايدو ايمد ناكا ذات هام سابالنلو نوسالو

 هناىح هراوح ضرم اب دوعي داع متم لعدش ليَصيفلا نال
 نالف | لا ري دل اد ]سي هيلع عصا وسير دنع دعت
 مشو ىلا يدلارظنف شالو فاو الاالنارئيسالد
 لرش كامن تاعان ارت ثا هبال لامن هسا
 اكذلا هب را ص تلعَش الصك اتا كلور كئاوشاالا
 ير انتا يسال نارا ايا نونا
 الهالات ككد ردي امرتو مرلا طستنور طرب ناان ريال

 منن تاس ان نافورة
 عطنتت تلات اسلاو ى دوبل قو التاني س
 ايوب هلا انهلذ انس الشالا ع ا
 انلاةدايعو ارحل اواارعماو / ىدوترلا الخ دحاكت

 كنت ىلهكنم هنال اعلن سانال اضارنا د ”/اواضنا

 حامل عفو اغيماق ندا لانارل يتلا

 ش 07

 مروا
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 د اسس ايي يس لول ل تار ووو د# سس

 "يع

 ماردخا

 لسوبلا نكت اذ ةدايعل ىدياعلا لَوناذاَم تلفن

 رول سيال انه وع رتل ع خواذا مصدلْعَسا

 ةشياعتلاوو ايس انتر سامع َيا م اكعاوك تااشاتلا

 انشا اذا حسد يلعَس ص سا دور ناك اهرَعدَتنا نص
 : ياا تز ابابا عميان

 ينك ردايالانش تيافشسالا شال اشلا تأ تشاو

 الصد الو وسرالاككاقدن امزح اير سابع نبا نعو

 تاس علوم بص اضم دْوَح ل تم نم امتي هيلع
 كف امن و كيش نا معلا شرعلا بنوع ظعلاسالاسا

 ظ نبت ثداحالا لهو ءلحاضعدت نون الا ىنْسألا
 جالو لون ملكنآو ضرما ةايغدنم اعلا ماوبام

 التائلءانظعرجلا [يديلعس صوب دل الغ ةالضلا و نلف
 يال ةالضلان الع مع ضر حالا ا امض ئنا
 انلطن ضر يش عنز اق ميكو صر سود ميلع هنا[!

 هي انركرننرعراامج جب احالز هالو (نوك شي عم

 اهسناّصلا ضم ةَرْنعَءاتلطْمْ ره ان دن البلا

 ايل نما نال اياب لال انضر (نوك عل سدلااما
 0 ءالشلاب انرثا لاعبو ةناقتتشدلان لش اولسو

 سلا نالثخا]ب داماو بوو مالو كو هيلع لس هيلع



 نوكيا ئيعن ةالصلاجراخ بوحوالو بوحولار الا لْزعَ ظ
 ننام لقيام نبال المع نا مالصلاف. ٠

 طا ةريرعلاو و يلم هداه ض يبالغ ةالضلا حض لوصالا
 هر ْدَوْسْو اَكرَعْن ذا هاللّضلا اسال اههلتناش ناو 0

 تارا صن رطب اهارك ثوكلا سب عملا 0
 ىبلاؤع الصلال ٌومنرا هالضصا اَنطَر رسالو هرملا نعالطت ا

 يشم ني زلوطاك اا ةججاوإو بعت لم
 نال الركن لاوهو اسس :راسعاب سا محجر يواحل ارنا

 يال شالا نسا داذا ليسن نو راركتلا يتبترمألا 0
 لقلت لع عرج ةياكلا شورت ننانوك ناريس العلا 7

 دنع[ للا سات رنا يو اعل لرتلكئيغا

 انزمايلاهندتانإو ةكحلا ام ليف نادرو بلع الط هم ركذ دنعدف شرا "او يظر اا ظ
 0 "رع ا علّسمالا ومن نحو هلكؤ صن نا
 احيبلف 5 ابنك . كاع سالو يلي سين نا نان دا

 آنلا نيف نو هيو بعالره ال [التلاو ةالضلا نانا 9
 سال انندوره الكل ع باع همس يشي نيف سئاشنلاو . ٠

 مناع اعج .رَسسلَعةالَسلا نوكيل لهل نايلاَش



 ”ةربكربلينا ةزانجلا ةالص ةفضن تاكلاوع طك

 مني م ؤتسانلف رح نار ادوساح

 ةرخاللفو هسحبرش اأو هتزغ دزابزعاو اوهركد العاب اندل اي
 . تفل اانكه تقود فعن و هتإو هش

 ب نالئاضْم ةنان اع ةالضلان نركأما ةز نخل اع مالضلاو

 ملول ارنا لاعت ا
 لكان بورالاو

ْ 

 ةناكفت ايو كاما جانو ررعاولص مالسلاو ةالّصلأ
 يذم تيراَص ضبا امانا ذان تيللاخ م اتنانال

 -و

0 

 وحار د كلم 0 عد

 00 "دعا ليس

 "اهمال اع مه ار العراَو تاض ادد
 ك تبللو هند وعرب برب جدا دمج كل

 ١ تو كلذ نسعي ا( ىو رع | اعرلارك نو نيزتسلاو

 دهاران ناو او اكو ازيئكو ايرئغْسَو انتسَو ايد عاملا
 ١ ىدامالإلع محا اَنمْسِحإ نصا نط اَحَو اس اْعُو

 . اننفنالو هن هلا انتم السلا لحي 00
 أش اعد ىابؤإب كلذ حال الناكن أو ليا عا ها

 0 ا حسم
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 6 ف ذيع

 ٠ هكاعدج هاش عز 5

3 0 ١ 1 

, 

ةزانملا ةالصْوشلربَص ذقازما
 ن املا ةازز 

مالو ةكافلا ةارتنسّردالى ن اشلا تلا 7
 ظ مدح ئر

 رذصانحمامالا وو يئانسلل اقالخ والا ةريرالاؤالا
 تنلاك آو باول ضاط م ةاماو االْخُر ناكاوتس تيا

 اليدان لح اربعإلا لوني ب هلة عرشال انو جيو ا اّسص

 ملت لم ناناعيئْشانل ءلَحْجاَواخ ذانل لَعْجاَو
 ةالّصلاو هركزد اندالارث اش بْن مالو ةالّضلا نع

 ةلماوارسو هيلع سا ضينلا نا اصرخ نحو زبن

 معرس خاراتنملو ينك هِرلَغ سو ايا عبج< اعلا

 ةاناج ةّييلا نوى ةالضاكرخاو هيلع ضنا لَ 3 ْ ا انس انو التلاو هالّصلا كءسرارع سماع

 اس ننعم ا رانا قاشلاوهناسحإإع
 اذهجنتمالالاَتراَعد ريل لضاَعم سلس ةيتكلا

 هسه كاعتم السلا تمنت دع: جوش نيل

 سال مك نب تلا اذه جس ررعفلا نسا لاقرغ نسا 4
 امسأعل اقرمس مالشلا نسا ضن مالا مالّصلاملَعرت

 مالتلاىتم نشرت باش نس ةتيباول

 كنز متل اذ جزفرمللا ةرات تاير نيمااولافت

 يبمااولاف مالسل م ايزغت مالشلاو هالضاا بلعرج هدأ ظ

 نيماالاقف لع



 3 2ظ00 نتي زجاه تلا

 1 هنضت مالكا رضا ثلءرع ةمتانم
 ا نريد هلا ريص,ذيازرتا 0 ميرم #

 2 هَ 0 فاطر قرع اهلك انواع نزلا

 ظ روف 00 2+
 - متو كي متل ضد عاشاوبحاقو: اولا ندج
 00 لمي غ ةيسلاو باتل نالؤر ملا نصرا

 ام را ىلاعت سا نالف بَ ةذامروك اما ةبانكل ا نبسرع
 قرم نرش ارنا برع هناك كلو رع
 نو را نورمان ارك انعم نايركملا نع نود
 راهخارعا نبيل عمو ترك الينا
 سانلل تزحا ”ةسارخممك احتل ىَحُي نوكن 2
 نينا ركس ضمن داستؤ ارش يمني يزل

 | فكي - صيعبلا نيل عع ني |/لعركه انَع نوير فورم ا :

 0 هتلعكان ؟مرتغلا |عامأز لكل اعابإ ب وحول لكل لرقم ن اكاد

 .ركلرع ارا جاولعتول ناو فول ارز السلا ةالَصلا

 ا دنع اومترعل نا :

 انبرغف

١ 3 

0007 2 



 ضورف سرك انعئزلاو فوم ار هاما نال قيعتلا نيم فاثكلا ذخاص لاق نذابلانغطقتس ضبا 0 اع هبت نع ثانحال او ى اخ شنارماب لاَسسمالاَوْهَر
 ركللاو فررعدا إن مال اهل جضتبال هنالو ةءانكلا
 الن انرْش اب فيكو هتماق إف رمالا بري تولع

 هب كح لا ترعامتفْو كرما فورس عيا . ٠
 طش دن كلارغنع هادف هجاص مدس و ءلمجو
 رديربال ملك سَو هظلخلا ذو سيل نيل شيمي
 اكنالا/ن ع هيلعراكنال نو عدا اراض ا يان داسالا هراكنا

 .. بان علايزمال اور غب ازصاو نس دالجلاورضأاملا تالت
 ديد ٠ ماو ثرنف اب دنّن اكن او ٌتحاوف ابحاد ناكن ارز ونال

 اننالكجاو حرك لا يخل: لك حاون ركل نعي
 : لبتلا يرتب تاقزاكنالاشان تك تلكناف مدل
 كااترملا نكضيرعلا نابت الاى رسع فنيل ناذ
 ٌشخا نضنرز مدس لق ؤنسابي تلق نايك ٠ يحب ىلا ولن اعف كاعرشاعررباومسافىلاغنمسا
 تتردالَصلا اكيائهْرْغ اكن من | ءاوعج اردو هطباوتب
 . هكزلاراكنال ااَماَو د خالكل ءئنن مولْحَم هئالز اكنالا بلع
 رجعي ةس ايسلارتلغارؤشنالى وأ هَوانلخَو مامال اف لاتلا

 ةرسس



 ناك ارعو فلكس لتلقى يرش | تاقناد اترع

 نات زيت نيالا 'ناسصلاكع نضع اذا

 اويرميل ةالّصلا نو ةخارناك ارد وعالي ح تاي انع

 هععل نعالفا' يانغ كت ان ف اسكلا نم أنهما الع

 ؟: ملت ناكالا هوو يل فورم رمل يلا هر ثمللاىلا

 | كو هلي نو: عئاب صر ماول ءاهيأ 7

 ' فذن كاذب يصماؤل هنا هب ار بكامل ولَو هك ةحّسالو

 وو هيو مع ةواروعلا مَع هناولغول دكذكو فا هل

 م سايالازّيف دحالو كس الوكا [9 عرضه ري مؤل غن اراء ظ

 ١ ميلعمدلا تاولض اينبال الخ سما دو تاز رهاججرغت

  نروعق اًمشالو |برص نس ف انعالو ةْنم نول بالون العلو

 سالالا هنو لضفارمالاو ل اس نارا اشتارانحلا
 ماوعل قل ارا لعل اع نال مآل ءْدُيلاب فوزرعم ا

 ليلو لا جس جر قيسودنزلا راح ارعو شانلا

 ورع سال ضوينلا باعصس سجن نم يورو نال

 ثالئل هلق د عربكلا ع طتسالاركسم يار اذا شيلا نا
 ذك عامل تدفن ذ كاقاذانركس انَضناملا تار

 داي ارجلابَ ايجار تطوت يلا ها مر فنضلارتننو
 حبجيل ضال ااه اذا ةائكل لبسيففل

 ا ا 1 تستاهل 21 :

 نك 4 - ولا

3 30700 ' 

 هج هع جويل



 م

 | ْدَص ينس عض دوضلا لوحي كاذو لسا ظ
 داما نوير اماعمعلاّن ركح الل د ميالرظن قالطال | 00

 ين ريدا اجاذا هناف نيع نو نوكئد تو بانك
 نيكضر ل زك مَيَمداَمْنفَعُر دعب نم نم تسل سر يضر
 نيتوضدت اعلا سوئانل ل
 لا ءصدبَو ميل - اذاهكجرت :وطْحَس نُحب أهك
 0س كم يرعب مادا تانك انطون يبن |ولعاوس

 و نول اهبل

  هبرفت منا و , هلحّو رس اك تاؤنلا نوثير ند 7(

 ةالصلا نارام هلو لحس نيه
 نس لان هنلاءحير تنصل نال حالا 70

 ناس عرس نايصالا شورت نماغن اود ةالَصلاةّيضْو نإ
 اص وصل

 الا قع نتالي ريكا نال اكل ماتو اتس
 رم

 ا ورفلارلعس ُدوُصْعملا نا
 / نولَصن ا هانا هلا اخت

 هنا عب فصلا نا
 قارا يني الار تضتو كانون[ ده همتضتو يلاغت

2 



 م عرس

 ١ 10 هاشسللا كدلرب لولا داتا

 7 خر اكن ةنشاكاتساواعدلا و از [لْركاَو هيلع
 0 ةكاللا دعي هْواَحَسةالس ياحلو كات
 نم ءاَمعرلا الاعسم نفاع مللالملا مالَصَو
 الم جلت نارا ةَقََمَح َدْيَعَح وه ه سوم ا

 ةئازيج لاو ةيدَح وكن او ىنخعنمزكا ولحس ماع
 نإ يلا ناكل ثأر كن اكول هنالك رتشلا مرح مْيشل
 ظ ئذلا اياب هل تورنت ةلياللاو يِبلاوحْر سان ازولعا

 75 ةيألان اننالةحاكرلا ةياغؤ مالكلا از و هل اوعدااوُما

 0 هليل الهال ازاله نيسؤولآنسا باجا

 ] ال 3 زادي الغاوي هلع

 ظ اًوهْفْقَسْحلا اماإنز اح عم واة فسح ى مننا اوس

 ل خت لاا هنا دوعن او ”دارملات

 ' ٍيَدلوْدُم ٌةَمرلا اًعَدلاانعرز اوان مون حي لعل
 ةالصلان الى حلا انهدارا راسا ُسَدالَصلا نا كان

 قيلت اما هوو هج ا ةدار كفر احم اما :ةيجرلل تحض
 لسان بعد ارتشالا ب انس ن وكاله ماهم ادع
 ََ وا 0



 2 مب ظ
 < ةكيراعلازم انه العناب 1 ةالملا تلات كلام

 كئاذلاذال "ىلع صم ا كس ردع دن عركذ اظل
 ضمان مكذملا كيل اباوَح هتك الَمَوهَلا كاقوةسارفع
 + فلا كئاذ كافل اع ضال لشد رع كذاالو
 . نولملا كلل هَبَكالْرَو يلاعتس كاي كل سارا
 .اع قالة الإيم تاب ةعلازو هكلوتدسا

 صاللا بكن شيلا اواني يضاف اعميرعملاربم

 لنع ةضللا ياض ا زب <

 «فلاناسلاض دارلان برعلا ناسا يلا كمين ن اكلمالا

 ديس اعلا نءةزازم تئلا نانا: هالَصلا ىأ

 امو ارَسْفاذا ةراعاَمي /ءاابوّولا تّرع ل وَتاَعرلا

 ةالَصلِإ لع لوو عيلان امع ةغللا  انوكى عل د

 ل ا تاير

 لاو ري ار وتلخيص ماس اك ن اكلك الن

 َملاماكهّيلا/تاولضلا,ت اّيلإو كاهن ةياهلاو كن يو

 اظنل انفلاآنلاواعرلا نع ةرايعدخلا(ر الع زم ا
 ناطنلا و مجَرلَس د َءاذا صنم ازضاربقو ةبانبلا
 اندرو كوز ليتر اانا

| 

١ 

2 1 7 2 7 

7 



 17 هنو شتوصن ي الل يقَو فخار
 0 ورع سيلا ور هدو دجال كاملا ظ
 0 لها دنعامب دارت تفلطا اذا اناينحت 1 ةٌصوضع لاعْواَو ظ أ
 ١ . يكس اما نط ذالا ية ةفوزلا نازل رسل 1

 ١( , حالا خلا دزاير ةاضلاو ماسلا ماخالا 07 ٠
 5 ةَعبسْو ]حجم لنا ةسخواانكر حانشمالا ةرغسكل تعج نأ : ظ 0

 خ اعتدت اسناد اسكن اب وصلا وزملاع 0 1 ١

 ا 0 تدل لا : 1
 - دلاعفرو ع يمس ةالّصلا تامجاو »« نس اهيرمعو ناكرالا 0

 | خا سدا ةرسلا تغامرعصوو حانسفالا ريكو
 ١ حاالت ايس ةروسلاروْسصو ةحتاذلا ةأرفو يرسل اع
 ظ . ةالصلات اح إو نم كلا ذرْمَعَو دوحساو ع

 ظ 3 " | نت جس اًهليصع كنا( اماَعايدآو (نن
 هاج اج "ل -اثدحلا نيعزن لع ترحل ناب راعازب هلت

 : ب ادحر فضلادارأو ايهاب غلا اميقسحلا

 هيمنع ةنيزوب ىكح لاو «ىبعحلا لُسحنْرمَغ نم اًمِلطْن الا

 3 هلااشالا ب اسنيم نايج كدا امو سووا
 ااا نال لاو عم امو عضوا ضعت وعن اان أي

 ونضو/ نيعلا ناشللا ندين جخ كلا هن ' يرخ

 اذا



 ها *  هاكو

 لل همم ا

 نانلائذ هاا اندنعا دعو لشن االول اولا
 هَ ةَىَرْدل امدنعد ازكي ز رتوش يتسلل

 ظ دكر جراخلا نوكي رشي لان تاعي اكل امنا

 ناوح داسعالا يرن طيور ناك نرحل
 مد دعل دنع ثدحّرشل لوبل اوسسلَسَو مابا

 رمد اكموضولا ؛التلاو ”هالّصلا هْنلَع هلوفانل دايتعالا
 ملسلاو ةالصلا هْيلَع هون ةضاختلالام ىحرتاع
 00 َءاَسوساَء ضمن لف هنالصو نعّروااق نع

 اياك لول تناوطل نم نر الار لكينإ ام بال
 ا ءانارخا اشنالا نمو ءاإ نوملاوانهنأو
 و ضو خانك نسل ادخا نعوض ةنئتلاو

 اغلا او داع ئنجورخنع يَرشالف ل ضافملا اخت ال ل

 ركح لا انزداف اعلا بايو اطاتحاب م

 م سمسا نسل ا ادحا انها ريس تايلع
 إيست اوم انسب ينل انزع

 هدي احن انصر

 سس حر اح



 نارطشاوازارحوع شيولا دسم هني لُع ُهَسار حسو
 اكسر ارم ماناذأ اما طعسل يتلا كلذ ني اول ثم
 ١ الإ ْيتَبلاَوَصِلَو ف احم هنّمدق جز نا هيرو
 2١ ٌضقتيالنادعاتؤ اان اسوا اًسكارواايأم مالَصلإو مانوا
 . غتالتآملا نصل مولانالانغو نإسلا ياعين نمو
 نسنَتبأ نمي ردو يلوالا وصلا الخ تبا عاخربتلا١
 ” دنس نادال طرال اس ايكش مانا ذا نادت س يصر

 7 عازم اذكر ايطضالاةلاحمونلا ةخداسم ضنا طومسلاعم 220200 7. هبتفول ناوتتسأل طرتتلا عمايل ناد عاقل طقسولو ”  وضد
 | 2 اانا ضرلاواذكوضولا ضقت تنم سخن تركو
 | 2 لت انادوجت عوكر تاذ الصك ةّمقمتلا هش

 اهنال اب از ترج تسل ازالة كلا تادحالا نم ةوئعيلا ظ
 م. إل ةنانلا هالَصْواْنَرَحَلوْعال الل وسخ راغ تبا
 2 7 اي2الضلإو انتحنوكتالنا ساّسلاوهالَصلا جراخُو ةرالثلا
 0  انهكىسآشلا انكزتاناالا هنغْسائنرئناشلا ته ذو

 . يرمالا مالسلاوذالَسلا هيلع َءالَض ناد ِحاَبرَك 71+« رج
 - | ذا سلاش اًمْيَجةالَصلاَءْوْسْولا رت هْمِفَيَت ع
 ةالصلاهذرومو هدر لعرض س املا فالخ ع درَو
 همتفتلاوامرغو ادخ نولبالف الَعصتعنمنلطم ا

 و
3 



 كيزصأو أو ريم لوا مناسا تري ا مل ا
 0 و ]
 ييضعته متعتلاو و هرئلا/و مل اءويسم نوال اد 55

 "مولا اياها يش ايلاعل هالصلا 0

 ' 2 اذكئوراهاو هرك د ]علا ةراهطلطَسااو امهتموا

 دوام وصولا نودهالصلار تعب وصلو مج
 : كر ارتح ادوجسو عوكر ت تازيدّم اع او وضولاالوةالصلا ْ

 هببجسأاب | مللأو ةوالثلا ةردعو ة راسا" هالص ؛

 ايل نزع ةامضل نارام غد
 رف وضح اضعإؤ نعوم عملا و وود ناجم
 ةرابطلاز اناياوش يعن اذعوأو الك سرس

 ' هللا حلافضملان اكو صاح ضولاوع7)
 ريشا د تي خالل يا
 ةراعطلاسنعاللس ماو ريت اوضولاو لاسعالا
 اهدحاناراّسع راما وضخ ةراهطونصولاو م ظيرلع
 نصرا وقر اًصاو را نود نرسل يطا

 ' 01 ام

 ةرابلا اضياوسلو ”هطرلعر اط]فلاوهو
 ىلا ٌةيشلاء اخ انتردوصولا لازلان أف َ 0



 . اضلاوسو ىيذخ ٍةرايطوضولاوهرل زلال غلاءدإزلا
 1 3 منوكوضولا ليتقتْؤو سافنلاو ضل اوةب انما م ةنوك لاشغالادسنو ناسا رحولا زوو ىاويرعصلا ةرايطلا

 ١ جوطنلا] نع نءازارتحا كاؤ د ّمامامناكمهالصلإل
 ١ ةظلغلا ن انضيالة كبح (مءاكم عوطتلاونولاو
 الصللوضول كف هلوقى نعم نوكئاث انه ىلع وشن او

 ْ ف ارنا 7 ثزحمل اونو وهو ةالصلا ::َخان الحالى ا .

 يلا انلطاعاواز اعاوضو ىسرق ناو ليلا بخ نع
 َ اكاذا صيشلا نال خل .وطوأأو طلغإضلإاب لازملا

 | 0١ هلع امعيج نع اعوصن وك (سعنوا انسناحوا انج
 000 اهنا عبو نجعل اسمو ةالصلا ]ثم كلذو كرجل

 ليعمل ا وخد وع ترجم ايزع نبال هرب ازا ّسأ نع
 "١ 2 عرت نط ييررس متو لعاشاو نامل ةازكر
 0 اكيللاو يرخصلا ةراهلطلا كاس نس دا ءيجر فنصلا
 7 هب لصخالامو ةرايطلا يإةعامناسؤ عرس
 | نطظانلاولاظنولام كرت ّىلطلا الاامآ هلو
 00 اناسيإملا ظرول امزكوف ئجب ىالطال ارعام هامع

 2 يكل جاتك نارنع سام دبس ناولعار داق وك
 ٠  حاجاراموه كوي نسور دنعر دق نإ يعمل 1



 ] دتسالاام مسن عر ديالا ظانلا ناذ دل ظ
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 دلتا ادغاووب مابي هاون نالوا ا

 كروم اءةنكاسلا ايلا ريما د ودس هرم ظ
 برعلان نود اصلا تائلق شب عجلاعمألا ئ
 ١ ا 85-1

 ظ ل او ظ ناو الملا ىشلا نوي
 الأن الان هو آل اسوق ّنلطيم سانلا نامه ذأ ملا

 ١ نم منبالا علف كان زعو ا جطبلا ام لوقت نالنس
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 اسر هلو جاوصلانيركلا رن ةلحأرلاو او تطعيا
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 َىلطلا اناره و ةدانعلا :نلطلا لالا ىلإ نصني

 1 مهلا هيا هركذ :راّتصانوا
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 " ( يحدجو كس ؤاطلاالّيعبزر صحا اداسلو
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 باسو نومللا باعك تاامرس دا او ولوترملا ظ
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 5 و عورشلا ةردل اولعت بادالاو
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 ا طرارسلاب ناعم عورسسلا ةيصل هدو كوشن لا
 جيرنلا :عل طارش هالصلل بان لعا كات كف
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 نابع لاق دناكنالاكد نسل ببسايذ يضل ظ
 ينصلابادآو اننسو تابجاوو ناكراو طبإشس هالصلا

 011 لا 0

 ظ ندا حارس تلد يع تت ْ ا
 يلا حاحا الع عن دووم سل (يزو عورتسلا نععل 0

 5 11 ١ ان رويشل كر لسد انا

 سحفللإف طضلا ناو عارن روتتكا نكران
 ااا غابات موراتا كمانعلا
 . . عنو يطلاءدوحو لع فقوتباموه ةيحيشل إو ةسزاللا

 : لح الارغ كاتو نابل ةب ايوا ذكي لا ةبهآس نع جراخ

 ْ يسلاركرو بوحو |١ نود دوحولا هب ىلع الس اوعد

 كب دس نكر ىلا يوابوهو يوتالا هش اوه هع

 ظ صوتي اموه علا و حاصصل ايا نكد حسو زعيلا يا

 الطارع ضرعلاو يتلا ةيهابؤ خا د نحوعو يسلا هب

 يع حاوناةشالئفع طشلاوخ اعيجنكرلاوطيرس يلع
 ”تعرلا لجو ةالصلل ةرابطلاك عرشو ةراخلل ىَدَْلاَ
 0 ةفللاوبجاولاو نايبلا ةياعؤازكق الطلاء قلغملا

 | ١ بارطشالاىتحبوطوقسلاق عبو موزللا عب يجب
 زال ةصج هينا امل انرسا و :
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 الغايات دنوكلو الع انعام اسدنوكل اماوسوسايا- ١
 ١ 8-5 ةنسلاو ضغلا يب ايرطضمهنوئوا الع ٠

 ابجاَو نمدارللو |لعالالع انزل هناثم هر زلل معو 0
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 اهازسفرقنةنسلاماوةياددما ,سواذكامكرتبا
 ةنسلا بانكلاهرينوذ تنين لوف دنع بانكانلوإإ

 يلع[ صدنالوسر لعام يعةياعتلا باص تاق ظ

 يف بدالاو ةرمالا اصر لو ةيظاوملا قرط لع سو
 برللا وتلا بدا بدالا ىرهدولبالاريولعُم هللا 4

 .تداتتيداو بدارمترضلا ]تلات وأ هيض ٠١
 ل سالوسر لعن امزكوخ حالطضال وو

 رس ةاسرلا ازكي لع بظارنو لو نربوأةمّي 1
 3 انس وكم نطانلال اال تعرشس تاجاول "يا 00+ د

 ظ احلا صحن وكس تابجاولال االت عرش سلو اعن 3

 قازك اهلا سحنوكض ننسلال ايلتعرش بادلاو
 يطق ةيدراعاوناةيعساةلدالا ن اريلعاوةيايرلا ٠
 ياتو اوطتو ةرناوعلا صوصنلاكول'لذلاو تونا ١

 . ةلاللاوت لاو : (رومزم ىلاداحال اراشأك
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 7 بابخحسالاو ةنسلا تشي عئارلابو بوحولا تثني تلاثلاو 0

 ١ ثيددلا يالعزيشلل ركذازكمل در ديرك ا تو نوم
 | نوكانناري غلاه يسفر رارساماحشسلوت ىنكلأو ا

 .. الاوسادحر فيسلار اّخاوع اء اطرش حاشنفالاة يسع ا
  هنايب كيتا امىلع جاشلاركار اّيحاوع اكةعبسن وك ١
 يلصلا ندب ةامطياةساحبا نسر اطلار هلق ل

 نم اش ةاماةفيفخلاةساخلانمهناكمويؤلو 0
 هسااش ناانه رعي علا كانو هالصل ا طورش
 ' »ما اطياغنااكاضيا ةتسضاش اكرااماو هسلوت ىاخ
 '  حاتفالاة ممكن ارملعارخ ةدسا هي ارا ازكف سس
 . بعزم نمر ولاه اهي ةالصلاط ورش نم طش

 ٠ يف نكذاغاكرانسنكر ىئرايتلا تلاتواساحصأ ٠
 ١ نكراهااسامالنالازغْنِعزَمن ور انالا ناعم عش
 اما هيحر فذ اسلابهز مومو نايبلاةباغ ابعت
 كلادعر اخ اع ساهر فنصلانارساظلاو
 اعدعانا لاعث نا ناعنكلو ناكرال اسس اعزع هذال
 ومع اكاسادنعاطرش تناكت او ناكزالا نم
 , تث ذحاو ناكرال اء ل صتسا:,ال انباكحا بعزم نم



 ناو باسلاو رارلا بالا ةلزنب ةيمرتلانالان هو(.
 اولكذفو اجب ملاشنالرا للا نمدعت نالواميرع نم ناك 2

 يف تاانطشوانكر يده ةرضالاةرصفلإ اننا 20
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 نم لاثنالااهادحا ةنسواةيحلاال| فصلا 2020
 ةسمرخلارغس فنصلاوكذامقابلاونكر لانني ٠
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 تالخلا ةجار رخال ةروصلا رد نيعدنا ةيارمملا

 11 ظ ريش اهابأ مدنحتو طخ او فعلا رحاضبألاو ن اخ يطاق
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 وانو ماسلا ز ين طوي ابنا تام ترم

 0 وهو نلقعلا ىئتعلا هيضتقتام ايرون والهنا لا

 | 22 ضالاارو لئن ل علمسل بيو ضرما لع صا ان
 | 0 نزاولاوتسب اطرس اروكوالما كازكو عز هو ل خل اذع
 ١ كعرئزلا ابامإ تلق هالصلا ِةرايطلانايؤكلإو
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 1 هاذا هنادارصع (رلعى بو [سيماو(مءارر مطل

 ١ لفئالع|غنلا ابامأو ريغصلا عماج الو إو مالسالا

 0 لني رولا اوراس كازو



 نانو با باور هضدحامل هب لاس اص دان ٠
 نوف انو هزم ىوئاره أم عينت الملا نالز وجال
 .ركول قحان دنع طرش حاننفالا ةريبكى أ اصول ماشلا
 وعلا سو |تلازتلاو ل( السيخ رىدو

 ىف عرش حو سول مركوأ رم حاملا بعير سل + ْ
 لت ع لب لخير نم مال الست ةنسلا وا عولتملا
 كومل | عدمت ةالصأ نم روزخاردشلراعراش

 لس
 د هلوج دارلا ضرع سلا مع مايقر
 لن[ شس كاذو الصلال قأنملا عصا وع

 0« املعا تعزو ارلكب,وا الدعش زحوأ
 اي:فالخا تانيا نم يلاعت ىلاجر ضنصلا هرثذ

 يدر ديصسوا مش اراشاوع ءيحاسومامالا
 هدا هجر تيرم نسنملاوبا خب لا ويل اعراب '

 / حوزحلا نا انباحصا نع فالخا/ل هدو كك ذركس
 ل لع هايح امصو مامال أ ن عل ا ْ

 ىا مالسن الت سئنتل رين شرخ ادت اذإ وصلا
 ةَلُس انو هنالسّتن هالصلا نانيالعإ وارلك

 . لياستاو زيطت يدرلاراتساوعام عتاب اللا ا
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 مكانا ازاويز مدي اعرايعسادس ضنا |

 . دوج عيار العر دضايموسوأ اي دحر نايارعواةروس ٠
 يراملا مامالا ث دح اوا هزه لش هيلع هس امرك د سوا

 رخو رجلا هال ص ىوهو سلسلا تعلطوا امم تلحس ا

 0 ن اكوأ رب نع تطقسم ربما لعاجام ناكدا صخب تقر
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 انعام دعنال اياز هدوجول ارح اورذملا دوجو نيب

 وغرام ىممام لع ةالصلا سعب انة, رس اباننإو
 تفرع قبول ادن افاحرخإو دوتشم ىلا الهو دسأل
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 حالا سنا رز سس هروت ماسالا تاو يب اسما جوف ال ةأو 2
 ايو لع ناك ام نا راع ني دن تلت عن أو هيلع فتم ميال مزص

 ظ لوعنلا جير وكلك ةضل دلال عاذلا عب يرن املا عضسلوعذ

 ١ 2ك ممور عسا يحبو لوتس اكردصم ا يعدو بوكر ا

 نامروضولاورويطلا الع :فللالعاروهجيراسالال ار

 | متي سا در ةداغنم ردملااهيديرا اذا

 رخاتإرم ن (نردصلاو الالع عقب جدلا نأ بوبس نعو ئ
 رمقتا يس 7 ايعذنجر 1 ال محلا ب

 اعتساوا اصلا ندح عوقف + ,رمطّس اداسا تياعج نأو
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 . ةالصلا راح ابملا اينالامرك عب نال, بري حاتتفالا
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 ردصلا ةِفاضا صلو امردب ةسالل ةالصلا يلا بلحاو
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 0  كاخو تويالبزوصتسو ن اكمال ونتسالن كيم ادوتوم اذا
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 ةسايعلا احا تينا تالاسعلا ترركتاذ ان سبخلا ةرو اجل ©
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 هكر أشلا: انأل ةيسحا هلا || ارصو اميركا لعلادرجوأ
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 فرو ميصان تاو[ افقي
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 فاك الزياجلاو نيداسلا فص ىلا بمس ان وكانه

 الينا ن اكناو عونص وغم < نيسكلاملا ٠

 كا نلطلا تضاخألاو هبزننكالاو :مونيرمكتلاو

 رزعال الخل ناك اماعياارلار املا نيسحكلا تخعام

 مس يلعسا لص ينباع جسرتم اشلااماو ناكمالا ٠
 مسلوق ازال اذك اعارذ نعلوي ذاع اننمانذالا
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 هلو هايسأم ءرلجتسلا وص (تيو اطلا تيررمزعلا
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 ةارطلل ودب ةالملال وت مدجب مارح امره رصلا
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 ةر و غاسلل نم سفن ةيرتو دهان ناني

 . كولعلاو كلوت يب اذككاذكوضرلا نا امام
 الراغإذالارنغمإو عسل تيكسلانبا تاق نخل
 فلن ونعلْجَبَقعنِإ كو حن |ىتلناك امو يركو
 "0 ل نا اهدحأ لامر
 ف لعرب ادتكلاتلولخلا لا بسبب يإ نّخزحالاو

 نمالو ةذ |نحلا نم هازنالو ةصاخئيخل ان م لولغلا ظ
 0 اا كك نعيامو دنس ا

 فالكم ضل ايانيرغ لولعلا دو رسل خب روح ان م
 2 "ردت اع لوس «تاكلااماملوت ماسلا

 52 ف 0 وب لوالا

 ياناسو كاثلو فرك لانو وع نوط تاي
 كاوةالصلازاوجلاخنام نورك ةروعلا تاك ان نالوم
 :لقاب كرينات 1 والا اماءاخنامن 0 أد

 نيسان ةالصلاب اف عيش نالت هتروعرتسا نالصلا
 مالا اوهالصلا دعه لوغو مم ا نيروكزملا
 ظ اهتسااجو اما ضلال يار اغالا سئاخ ةلفو تلا
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 :- :يهيلاج وم وح ني
 3 عم



 سلف لشم ككلذو رجا لدا يسانلالجال ةررعلاتس
 اللا, مالاصلا يلع هدلوتو ةبالا نتينير تيدا

 مالسلاو ةالصلا هرلع هالوتر تذخ رار رصرل 2
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 تال الصك عكر وع يراوباماوزخداعم
 سس ةْيِرلا نم دارلا نال ل اجا رشعن ةسرلازحا
 7 دراثلاح ضرغخلاذخاو سرع عيزنسلاو ةروعلا
 رمسا الط | با, نس ناكف ارابغ بزلاوعهر اويل
 ظ 2 نم ناكئتمالصااريلاربراو لج ار علاحلا
 نارناج اهالكر لاجل اون امس نالطا باب
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 تلتراد بوحولإرمال او هالصلاو هر وعل ارمادا
 ظ ئ ةايعنودوطب اون اكرصتاو تاوطلا ن اشو تلزتريالا
 ِ . نتلرتن (نانبذا بان ساد نالن ولزوم
 1 000 يتضإل ظفللا ومع ةرعلا نإلصالاتلنهالصلا 1 0-2 قل ةررعلا رس بوجو قدي ن وكي نكن ةبالا
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 ظ تر وعلإ سناك اذا يي ولا ّيبرط نس يوضلا ظ

 20000 فرع املع أن لع بسلا

 . همس مارملا رجلا نعبر ار ريس لكل نعل اق
 0ع مالسلاوهالصلا هيلع هلوفسلالرّدسال ا محواماو

 : 00سنوات العلا ارغغ نارذ قلك
 هوو باشلا قنص اهرلعاؤ اكّيلادل اأن ع

ك بلوت هالصلاءامسالاجار
 تعلم نإ وب كل

 ! ارو افاطخا,لاتدحاولا بولا واعز ارحاولختم
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 ربح 215 لع نايثنالاو اح ساونصعتج ذا
 نيشنالا عنرت لا تجيز س وديا دعما زنك | 1
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 مادتي لات هتلوق يلع نرطعموهدر بسن هيرميس

 ِكشلارم هسفنئر د ادحو نم ايو ز افرك عشب يرن -

 ىلصتررر ل يحوي يعن ةر مادو كلر لو ديحوللإ
 باستلاوَر ساجر فصلا, ازكس نا تاولصلا

 تيلاعباىلعو حانسالا ركب وجو ىلع 2 هنو اثكلا

 كب زياح حانمالاّن العر (رلعرنوطعم الكا نال“ ةالصاا نم

 .تلئزأت «تانكلا | ئلانه لازحو زعددا سا: وسال ك

 ردقلالها نم الخال ادوحو هرب اننحالا صين
 اعبلاق : 0 : 6 00 :

 ب ١ مدع هداونصر سابع نبانعئور هن امدامعسو

 كاع عوامل بصف هر يد ئبهنتومر هداعس كد ةكذ

الصالصتصلاقيرطو هيررساركذو 5
 تلا ديضا اة

كت لت الصلال ج رح اذا (عساذأد انعم مع 3
 اد و

 كنس نيكبوهو عاجلا دنس عئاولإيثذاسو حاجا ابني 1

 حامحا حانالا ةربكمتسدارلاوربركت تليرو ةيلوتو
 سلاما, وابو باجاللرنالا ناو ةياميلاو ارك, نعلازعا
 لعفو صا ]طعن ىلا يدري البل يل انو نسر ضرع
 لحئو ايربكلا/تضولاوهور كتاب تاير صنحاو هانعم

 هس ىدب

 ا
 ع

0 

) ْ 

00 



 : ميلا لص داك وسر لاف تلزنام نا ىور رربكا هدا قإ

 ١ ١ تنواشا(رعسيمرةجدخ تكدركا ناو هيلع
 ئ 0 و عادلا

 - "عرتالفن اكابو ]قه ن اكد رشلا يعم اعلا تلخدر
 يس يورانةسلااار وشن تانكازانل هب
 ٠ ٌةالصلا امل اتمنا )وه يلعسإ[صسالوس

 ةلقرع اوس لع مالكلا مر تندق ثرحلارومطلا ٠ ظ "
 ا" 3 هلسلاو بازكلاناس ثدح ان م ةرابطلا ناب انلاناو ظ ا
 - يلا اررغو هل ونوعانصركذلا,دوشعل اس هريخالف 37
 ١ لصون اال كتنان تريلا وكذائاىبالا» 0
 ٌْ 4 ة ربك م سصرد ىلعاللذ ةنسلاو باتكلانم ةلدالا ظ ظ ا ]

 اول للام رار زعن سيب امؤعاشنتالا 7370707 ا
 . فرأاةالإؤ مخ تلقا مزاعم نولوتن ماو ا

 هناسو ناّثكلا بح اس مالكها لعن اب عميلعز اد ١
 لضويرمساركدو لافي ا هاي او من هسطساب 0 ٠

 "2 شتان تتابع حانقالا يكتركذلا نسدارملاو ا

 00 1 5 الصلا فطع مَفَسِسالف هالصلا نم تنءاكل هالصلاو ظ

 ١ يزول يع نطيل ذك بابيع . ميغلا
07 7 



 رب رز ل اناا لزو لسز راو ل زو ليز لاوباله نات ظ
 ناكرالار ركتلرركشالاذ صلو ةالصلا نم تسيل اهنبا وعن
 ىحئانلا كلابوناكرالاراسك تكل انكر تاكولخ
 انكر ناكق ماما ض وزعي ذر( كر اقنأ لارج
 تكسو ءر ازعل ند ناكرال | غاسل طرتلس العلو :هاَرَملاك
 ةباسيتا|ىاذل ة سلاو تمولاورل تلال[ مشمس او ةروعلا
 ال طرتشب ناب ولون ع اوما اماو | ئامانلو
 م املا ك[ذطارشا ل مف ناكرالا راسل طرمشنا
 نارلعإ لس اهرنغ ءىرخلا نكر وعدو ةيرتلا ل صتلا
 هدل | هلوعنألا ملا يجر بام نعزوجيا ةالصلا ع اسما
 هلا هلومبو هب هنعمىلاّس ءاىض ىتتاشلادعورملا
 مناولوقن الات امرزعم»ىصر تسوي ىنا دعو الا
 ناكنأ كتريبعيز وبااو ناّيناور نعرست هد ئموريهكلا
 هنن أ امرجر دو ينحر ا تك ايو وبكت نسك
 انارتكهلالج ل ج منامظجت لنسب ظوا ]كير رع لا
 دج اراسان اعبر اربكانجرل اوارطعاواحاوركا هلا
 هلل كر ايوا ورمع يالا لأ الرا سا( واسال ادلة الوأ هل
 معلمو مكامشالوصبا/محرل او ل تضو مترا اوانيتزلادا
 ظ رهالؤالمامالا نع نسمح ا ةبآو ل التو 2-2 !عورملا

/ | 

 , اني :,
 : - هب 7

 #4 ب 5 2 داق نول ١



 أ رضا اميلعمسا ةعزدجر لالا ني تلتف ةناورل
 00 ا

 2 ١ قرا ولاهلزب يلو رشا نك

 وأ ناكسا اساسا هنن الأ وقالو لوخالوا سارفعَساو ا
 ) قنلَخاء دز إو رطععاو الحال اهوار رلسسلارادوعَتلا

 ' ١ فادجي ةدِيحيإ درع رحلات المنازسمالا هلق
 2 مع 6 هيصزس ديوب ببرووساركذو لات هدوتره اظو

 00 هجو نيام اونؤمو ىلاعت ل ويت تاكل اما هلو ض
 جوالو بوحوللرثالاو ماسلا ما ىلاعت سانا لالرتسالا

 "جرح ا امان ضرك حصن كاف ا طي يلع ساؤص
 00 او رمماط“ هالصلا ضو وع كثررحلا

 ٠ بسن 0 1 هذا وعضو انتل

 ايالو دِيسإ نام دنع ا

 ىإ

> 2000 
 35 070 : زم 1و دج

 | 2 هدا لع السلا: نيك اسكت ةالصلا جراح غ0
 1 | يراهن انباعلا

 05 كيور الماي ولا تبا ناصال عن 1
 0 ةايلاإر رار وا فا لاعتا نإ ناو
 0 هعمل زداييلا وأن اكم هني لال عيوحا



 ا ا!رخاتلاة داوم غرم ازال لود
 اضل( مدع كون نسل و ظاننلالا ب يكوو

 نعرللا ون دالك واى ةياؤزلاز انكيضالاوهو ظ
 ظ 0 عتدأم قع طانسالاهزداوم

 0 نم لرتب يايا دز ز الا :
 كدا مسبب اماكز ات ىلاخت تر هيرو
 رئالاولطمو ٌةانفلاررم ايلات انادي لالبشسالا حو
 1 المار ان عال ذلاو لونضالاو نرعام اع بوعوللا

 ا تاينلا لن كتف اف ارو بخت عاجإلاب
 ازصانالضأ درجر عمةارتلا صلع

 بس ةارعل سد ارا صلات ع ضعت نأت

 ٍتداموَعَت كر اراب كير نا ىلاعت هلويوعو نايسلا
 ملعب انف هوصخت نان العلاق نا ىلإ بلل ئلتنم
 [نرن يللا تاءاساضيعار ردقتنأ نأ عيا
 اياسنو/ي املا يرس اماوزفاف 1 ريلا ماسلا ب نوجر

 ةارتملا الما مرعبة لسد ملويتام
 انيفةرديلا لا :هالصتنناكو انراكراضحبابرثا

 : انستا وسلا



 ردتنيك نت كاح ةلوعكا ا اكاذإ

 557 منسقا انه دوجو عمو ف اشكلإوانك سن ظ
 5 ا[ اتدت انهزم «كتلثدالذتالا
 "8 قابس هيلءلي و اهسس نارلاةازنع اهدار

 7 سئل ا الهو ةداصلاأو اوُيداو هييتع لاح هوت

 زاجل وامسح ارام .زاصلوالاوايتيقكيرسم
 - نسل يناكيوصو ع .احالاه دس عتاولاوازعد نا لع

 وحاله يك تالخال 9 عابالا نار ةالصلا 4 7 ءالان ئ

 المي تسلا هالصإ تان ١

 كب امال ةعدارعأو نلساا عامك

 0 هن لارا ريالا ماعلا العجب َى

 0 0 هيب
 0-لا ىبركلا ءا شم ةلبوطناواراصت تبا تالت ظ

 هلت : الان رت ناعت سا هرجر مامالنعدبارد

 .ةلكتنلاذا ة يملا يالب ةالصلاز اوجو هلزف لع

 نانو م هلرَتكا دحإو اهوا تاّماَغ دك لحلو

1 



 تنال وعلمت اره تالثةريصتة يات 1 ١

 ناو تعمير ايل يافا اتا

 د وعس نبا تححمايولدل علا 6
 ' يا رح َمارَف :ىضاركل حآ نعول تفنالو مي دصيال

 م املا نوكىلعمالكلا امار لم انل ا انك ط لغرهو
 هلا اخ نأ ىجين صياد تاعكرلا عج -ئاصرت
 0 احا بيرل سلا
 الساوةالصلا ءِلَع ملول ان دنع مامالإ ىلا نأ هل
 9 ةاتدلمامالا ةارعف امامادل ناك م
 ظ ىور اف ةسلااماو لقيا دحلان اذكم عسا نعي
 ةاربالا ةالصال كانا باعه الص سال وسر نع
 الدو ءىحجت هركذ هع ضر ةرررهربا هاور
 ىفاشلا]دّيِس أو ةرهاط ةالصآإف ةتلا يضيع (س

 تاعكر | عيجيف ى املا ضر ىلع هب هع سا ئصر
 طا درفشو | اموماسوا اماما ناكاوس] صيركللعو

 | ١ ١

 4 ش ١

 ني اب 1 طنا يي ؛

 - تانتالاز وي ث يح هدرت لع مندي الا الفرطترش

 اع هلونت بالا اما شلون اوبال موماملا



 7١ سانلاناكرشاةبال اود هج ار ارعكر| اوساأ نزلا ابا
 7 اوربا دوجالب نرغكر عوكرالتنودجس ار لسا امّذوا
 منوف تانكلاف ركذ انل دوج عوكرر م مدالص ن ركنا

 مدرج كعركر كن د احباو رشا يا جسر ار دبعاو ٠
 يارخأ اردحداو هسلرت تانك ا هركذ لان ا حير
 ايرلااوردابومنعطتسا ام تازيحاو تاعاطل نمار لا
 ةلماضربك ام دارلال حتر اما دحر تنسلا سعت اذك
 هلاسر سابع نبا نعيتن انك الخلا مراككمو ماحرالا .

 ١ ١> دوؤجا مناودلكانهاردخاو ان رف لعل هنوف امبع
 0 .اذل ملاعايعارلكننالو نينّديتسم ربع هند نوعماط عالذلل
 | 2 ًانرتنراودعت ىل هام بزننلا /اعمؤ امر تاكل
 |" 2 تنال وسر نعئوراف هنسلاا ماو هشنوقةىلأ
 ا ىلع هلعفالصلا ناكرأى أرعالا لعن يحد نا سي هيلع ردنأ

 "اس ايذلاوع نامالا نندارلاود هسلاو عوكرلا كلذ
 بل الدبسال | هحر لعر بلع مالكلا مدَيتّرد ن هتالصو ظ

 هتلوفايرسل بلا ل استسانإنانامارءكوف دن 2032
 ١ هاه تنصل يس نكر ةردحالا ةلجؤلا نانانلتاماو ْ

 ( ٠ 2 هصخرانت دنو يبئالخءنوانكر ةبخالا لعتلا ظ 0
 || 22 ناكيكرناكم ضزلاقولو ةنسندا+ اير اامأو دلوت دنع ]



ْ 
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 لري رمذلا هلت نءارعر وجنرتج و عوأ د ودنوايابنملا
 لأن أن يصركذ دقت نزلا تالا [ىراليا امال تقليل

 بازيلا ناالتشار ضيألار تاوسلٌنلخؤ نالوا كا لاعت
 بزلال انني صورتس دوقعلا يول يا بارلالا يلوال تابال

 1 ار زمنا امل عمو اك هزحالاادوعتو مايد لا نورك
 طءاطسسانا امايذس نرلصب جب همست هلا حر فصلا ظ

 ايكتسإن ار عير جىلعر ماسلا اوعيطتس إنا ادوعتر مالا
 اهلك ل اوحالازب سدا نوركذي يذلا كاّونو ةنامز معن دوخنلا :
 هدنأأو ذا يرجادب از لام عايطعسالاو درعملاو ماَسلالاجُي
 تاردوعنو هيلع دزمراو دلادحر تنصللا طفل انها اك اذ
 ىلع ل دب ام ير ام ةيال زو سسلر كسرنا ماعمر نالوا
 ٌيرخن لوالا جلى هنارنع نيعجولا الكىلعةدصملا هينصرف
 ناكر راحل وار وكذم دوعملا نركين درعتلا لاو :0 ءالصلل
 : تين البر هناوهنو هعزرلا الة يشم بمن مناط

 ىغخيأل عض عم ةنسلاو تاكا“ هالصلا ب
 ثم ا

 نالإسو هيلع ريل اى بص يبل ألرس ةرحالا روملا يصد
 كف انعم تقاذا كيسا لع نيح نعد اير دوعسم

 نور ليزي لا ىلاعت ركلزنن بانكلا نيد ١

 رج يعم جرايد لد

 نا ومن



 و
0 

١ 

92 

  هسلعزءاوعهدالرتسالا ءحو كتالص تن رض ازد

 0 ارقيرلو اذ ةرتلاب:ه الصلام امهنلع مالسلاو هالصلا ئ

 ١ انه دريول دس زا اعلان امل هالو

 انلعمالصلا مان نوكتناضنق نييشلا حاول

 7 50 ااهسال ل تلالعالة أد روتلازعع

 لهو ةعرزرسورع سينا اة نكلمخ تلق
 1 دعيسلات ارف ياانه تلتاذاشن برجل اردوتراضم اعاجأ

 د ١ | سات تزلو ع يوتحم ا اخيه كا سندا دع امشناو ظ

 '  انيبالللاكإو تانرعنلاذازمنلاوإإ وسلا رمزغلا
 ٠ مطل تلف نان امطتل مالا: تلعنم اننا ناكن

 508 ةالصلا وتد ىلاعتملوقب تانءالصلا

 تسكرةاازع انهدو رمح تو يا فرعدال انج هةيرط نا الا

 5 هدارلارزجالبانكلإب تانيا اراضم مما نضب

 0 دايشومو دعتنأأ ا ضموزعلار دلي نارلعارج ش
 ] نب | ثرعال /ددسا سب ةدابزلا ملك هس انام ظ

 نم هنعناين ابر دفؤعل ضوزعلانآو الاو دوعيسم

 - هدصتاي]فاالءلوسرو لع هلون لد موشلا ان ادا دفاع
 0 واو عر ما ااوبا و و

0 
 ش
 0 ,: 1 : لعرلا ] ١

 وجو نوزع الكحبت
 مهلا" 5 3004 :

 از دك". + يتحد



 تقرزت داؤيثشلا ردد دحفو هرهجرخا س هسار لحيرلا

 هللا كوسر نع يوراف ةسسلا اماو هذكلوفتالص
 دج مايا ثرخا اذا كاتدناميهيلعربلالص
 هرخاىلا ءتالص تترقنروئتلار درت ام
 ماخيولع مالسلار ةالصلا ةينلع منا هب لال ذّسالا متو
 رسل عاى وت ولملا قلسلا نالرلس مالي موتشلار رد دوعتلإ. ةالصلا
 ١ رالون وعقل وتحط ليلاو | فج ايي عقومنارشس ةدوسو لس مو دعم طرشسلاب ٠
 دذهلا دوعتم نب ث دح ف انلذ يزل يرطل العب اكلا

 راصئا ثندح | ئغمو ةيِصْرعلا هن تيري هلع لا ئدر ظ

 اذه نارتو صرلا طسانرهر نئكلاازك ثدحاذ 0
 منالط |[ مفنس انا ةنالص تءرزن هللوت ئعا مالكلا
 0 ملا ذا نم مِقَسس اناث ءامال الون عاماذ امه زن ىلع
 ا ايواسراك ذأ اماه راسخ ( مقو نايا نواس ثرحلا نكي
 00 ,ىنب ةالصلا نمير زحلا نال قتال ل اسحأ نود عر نأ

 يبا 9

 0 ير اسؤنو فصين اكس, رن سراي * 0 ا
 ا 1 ١ ةالصو هدوكم املالا ترث ارح ءاعم نوكو

 2 - 0  اضا تر ىادلاه وعلا >ناكن ا نلخنم
 (انالال احر عمل اح ن اكن مامال | تلخ نع ةالص
 : الصيلوا نم مادالا عمازب اكن يزل ايعدو نمكر دداو ناك نا



 ملال انا دارك تاندكإ ظ
 نعود تعيوإ"

 2030. كللا لوس
 ْ ِ ايقتالص نات قحالل او نرسم ا نعز ارح اوهراهزحام ا
 اهالعز مالكلا اهار هم ةميشسال تاذو ةمان نركنأل

 ْ ةفاادتمالو راسنا: ثدحلا عرفو ناكنانرظسف 207
 ظ  هسايحا ناكن تال قانا ضامن ظ 0

 .: لف عملا النمس دست ءاعالا لغو اهادنع كك كد :

 تالذلاانعر نانا ةياَعْوازكن اّياور نحاللا الص

 اهريقاذا انآث روس كرا تنم اذا اني قولا 0

 نإبا بام ازكدازنال امكعير متل الس دقن الد 7

 قعاللا, ارتعتر ىبصا دعب ماسالا رشا نم نوسمل

 ا .رااطشإو فناعزرولو ةدالصالر نلضيةيفايك 5 |
 ظ 03 4 هتالص ضعت آ دا نم تاف ناكر اضن اتزحإَق ُمَقَسَرحُو

 001 اعئاشإئ دحر :هالطلل دك كرتخ شزاع تسترعم

 1 4 ل اًفَّساورضرلل فارغ انثرد اوسومرما الشم

 ١ مالا دحر سحر دكار فقفل الضو ردعلا
 0١ هذه س ىش سور عرطع ناهزحالا الصوان

 0 د ماعانارالوعص برعتف فرط امانعاشنلا ظ

 ا قوم حانت اجاوانآو دوت ضي 1
 ّ ن ار اعاس هلوق دع اع :.و خال بحاارلا حم
 | راو تعاد دارو ابار السل

2 4 
- 

/ 

: 7 5 

 ايل

 7277-5 1 مدمس



 800 ديلا تاروكونادرل اهدا

00 عج الولع تدر واو رأس عش اي
 

 دم انمي اره ًاياعميستلااو لرالاةر متلو

 اممداركاو رشعدحا ةالصلاتاخاو ءليحتن يلم لا

 ادي“ ١ هح جار لكي دولا ران عيش هنال دوهسلكار ري ع 7

 ديكر رولا وح ديك الاهصار نع تتلاناعا

0 أحر ايزو ةالصعرشال ل وال 3
 ْ 

 لمت اذامنان حلولا ارك ع رسيملام قالك

 ىججسو ناسا مب اع انلالسإ ل كانرتعال

 كلان ادني نسل أك وقدنع لكل ما ظ

 هع اين عت مشو ل اكل هاش ناني ءانسساماشس 0

 ى ى( شيلوالا ضعت نارقلا 3 20022 باكل ظ

 داساعلر كال تلا ضبان انس نمياوال يسارا
 ريع ئةاقلقاطمنال نيش( دَسأماذ تاعار نر

 اميايعارجب نيتعلرلاو سيرت اهيربْس ألو ةعغاذلا نمش

 ك5 يال ارت اًسناو نيلوال ياراَسيا

 3 هشلاثلاوب ةيلاسلإ اش نأو ةسيارلاو لدالائا

 اي يف باصجسللا ناذاذكن ادا املضماو ٠

 0 لص يخول ضنع عشي يرو دذلار



 ةرزع

 لاق

 . كنان كراتنلا سالي ركنا تاجا ظ

 00د اهلسحار كانلاو ةانلاز اش ظ

 0 نير عتىنعآ ملوك ياض اصل كرما

 ظ | كلان وانعم نيج داموا نا امهنرك

 و 10

 عادت ةجب تسل نيران ةأرعل ا نال
 نص فصلا ر/ذ ىلا اذه نار هناي كس انام

 فب نوكت ناب امر ايعا نيرعكر ايجار ة ارسلان ا

 | ناسا ءاردلا نين اهريركذ و“ الصلا تاجار ام
 ا ةاتك امته امر انباعص ا نكات نانانعل ٍ 50 و ناسلا» 1 اند نايل
 ثلا ارتاشين | امن ايعاربجب ئعكر نصين
 ناو ةعالاو را اس نار نحال اغاش ناو

 0 ثح انعرع 0 دجملا ١ انسوالطاو ئرل اصنع شي فرد دما لاق

0 
 صم قتنعلر ف صرع ةارغلا نال تاعي مدر

 يو نسجاو نيسعكرلاو نارعلا نس (يعم 3 ىشو رك افلا
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 هحر يضاشلا كاف ن انكر اهم نعد اىدر كلان
 (اللوهالصلا يلع هلوت كا الو 'نكر َدَعاَعْلا ارت هلا
 ْ تن انلانماهعم ةروسو تاّدكلامَحاغنالا ةالصال

 ا (اللاو ةالصلا لع ةكاوق ءنع دل (ضر ىف اشنلو

 ١ تيرلا ثاشافانلو روسو بانكلا ةغاذبالا ةالصإل

 | 1 0 11 1ملقافالأ ةيكرإةناواعجررظماملع ايززا
 ةارملا لطم نسوا ن ال نارملا مب , أو رماع

|| 

 ؛ارم قلطم قلطل اء ل صال اوه اك الط آ لع يرعذ

 ةذاَصلار وصد اهرسوا اعلا ةارق نوك نإ نموعا
 -. ةتعافلا نوييز وجال انلتولن هقالطاالعتناك ةارقىاب ٠

 ظ اًصمراعسدحاولارخ نوكدحاولارتوهوريخ الس 0
 || ١ ةظلمعلا تتوبدبكا  نيالوضو متالطالاطنا تانكللا

 تلاتوانا انبهذف نيتحئلازامنوكأمارامموحوب ظ
  يةقلجاو ضلي هامل لاعتاهحر يرصلانسحلا

 ةارغلا ىلاغتدادحر كلام كافر طيفه لحاو كر 2

 اج كلام تلافو:طفف ةلحار كرو ةحاو ضرفلاو

 0 عيار دادجر ىتءاشلاكاقو"تاعكر ثال'ى نى اخت
 لوا كرا باَعساّنا سادجر نسم الون توا نلاواك

« 

 يبتتسجيإلالاو نامل مرسين اماو فاق لان هلوقي هلا

/ 

 يي ا



 | كالو ةرحاويلر والا ضّردبالن لوصالاو ترعاكراركتلا
 نيد ءارنالا ةالصال سر بع شاص لوف هنادحر ١ ”ةلاالساادع

 نع امر الخازوعالو ةالص ةعلرلكو كلام اورام ظ
 ' ن اطزمسو انوش لوال الئ هس اثلانآل نوال ارالالدسسا يلاثلازانبجوا ان االارس | محرر نسح | ءلاداماسلو ةارملا

 رغما طرتسلا سوي اترافيم نايزحال ا امان ةححالا عم ةروسلا منصر وانخالاورمج از اشيا اهل او تطعس 200 تطقس|ذاو ةسانلا لع تجو نسلكن اؤإ روو ةذصو مرملع صو لوألا
 . ةرجلانمهساز عفراذا نا ل ععلا روصو انس و دوت بوحولو كر وع م يرد لسسو يلعسااص ٠ ظ ظ ىجنل ( ةيظاول ككذو جاو لالا ةرصتلا يا لوقا | 201 لق ولاو هيلو اعن ن احلل الف اهر ردو هارقلا ةفصر

 كزلو | فل اونع (عباصا هحو و اصن معلا بصنو ىلع. ظ سلخ ىرسلاه لير شرتنا خس املا ةحلر ا ةيناثلا ْ ١
 ل اى سرع ماع تعص وازله ةردحألا ةلعتملاو لحب
 لع هيرب عضو وم لسو يلع د ايصسالوسر دوعن ايبع

 7" ١ نئدعتلا كر وش ءارما تاك ن او هنع اص او



 و6 بيكربلا ابل طع سلخ نأ وريسنعتو املس | هنأل

وق يللا تاح انناهيلحر جرحنو
 دععتلا ةزقو هك 

 ذ ارضامأو ني ةربللا ةلحتملا نار نيدق يزل ليوا ل

 يدانلاكلاكو نرغب تيلواندنع جاو امر هتتتلا

 ولعب إو هيلع داس ىلا هلال زوره سار
 هلل اىلص سا لور ناكم نعد صر هَياَحعلا تلميح

 اخلو«نارتلإرم روس (:لحب اكدعتشلا اناعنا لع ٠
 دعت اله تعنواانع تلذاذا مالسلاو ةالصلا بلع دلو

 دعمنا تش ناورجعف م وعن نا تيس نا كتالستن

 تاويل نمرم اكل وقلا نود ل عقلا املا لع دعتان

 ةلمبوحو تبئاماو لولا ودلعتلاةيضوزلا هلالد

 اضاداو راهو مس مملعردل | ص ىنلا ظاوعرصغشلا

 توين نارمثشأاو اهيوجوباتلتف تحولا لع لدن
 امناكرلع ماللا تاريطلاو تاولصلاو هنن تالا

 |دلادابع ل عوانبلعمالسلا ٌلاكرتو هنا خحرو ىبملا
 ناد ىيتاو هل كيرتسالهرحو سا١الا لا الن ارىمشا

 والا كلعتلاف انه ىلع بزلالو ل وسر وهزع اربع

 هلو الخالا نب ايف تحرق َتالكلا هذه العم

 فوت عليو راسو يلع رس ايس يب ادعسال رنات جام ا

0 001 
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 ظ ظ المااو ١ نيلي او عيسيا
 ال ءالصلا ءىلع برجس كام يكمل دسز راج ىح
 عضول ا زخخ زوايا ملو عضولااذعز واحمل ف

 نوع تسر لسر عسا سينا واع تبع
 مالسلاوآ هالصلا بساع يرمج للا اساء اجت منا اس
 تالا مولع[ سيب الات نكرر ىلع سن

 كالع مالسلا يلاعت نأ لاث تابيطلاو تاواصلاو هلل ظ
 . داملعو اسلعمالسلا لاتفمالسلإوف ظح تنالن وكلا مو ولع سس ينلاداراف هن كرولا ةحر و يتلا امنا ٠

 ظ وه ديصاربع ا دعحشو هال لاالانادعشلا ماك هاما السلا بإب مجب لاق ني اصلا
 رملسو بلع دنا سس يدبلاو هريسقنو فصلا هركذاذك
 الاقمؤ ىلاغتسادر ايسا ةثالي وزع هاو ئناال
 لصلاة اتم ةجرلاو تاتا لباب مالسلا ايا الش
 اهييصلا د اذه يمسأماو تاسطلاةلماقسب تائبلاو
 4 هنا[ تلاناجا | سو : د ايسلا لكى ع ال اتس | الجت

 ' هيلع ل امش اي دانيا ىبسو دم تارضل ظفلدوجرل
 ا هلوقئ عمو اع دانبلعم السلاو كرلع السلا كوت نان
 ظ ناويه اللا نادال يا تايخا

 هيي ا

 هيا مضل اخ 0 353

 تس وب بببس دوه هع عل
 بورخم | رهف دووم ييهجم يد 2 ٠



 د ةيلععلات اداعلا ىاتاولصلاو أو ظ
 ٠ ىاتاضطلا ريالا نكت داسلا طل 6

 انيزرام تايطساولك لات داق ةملالاتءادابعلا 2

 ظ نم كان انعبو كورن )قدتو انزل اسنخانهو
 موشن لعل تلوعت الويل إلا السلا هديلر انكم اظععاخر
 ا ينس كرلع مالسلا انلرتئعمو لاناز ذر رس رجلا
 ظ هيلع سا[ صيبا لع يلاغتسملاهدر ىلا ل مالسلا نرد

 ١ ىلع مالسلا انساك: ةياكحاذعو حارعمل لقا
 هانا, صم /نارشاولقانك|سر بلع السا
 ا ظ كيلعسسلا هانعم لاك هاوس ان ألن أو كعمو كإمالسلا

 ظ مت يدل ندلار دمها كا انك لخص
 مو هيلع ساس ىلإ[ لس ةربحالا + >الا لمعلا ملا

 ى اللا يع ىنارع ةالصلا نعام عر يذلا دع

 هنعدبلا يصر ىيداشلا الخال ع يوب تبل: هالرصلا

 دلع مالسلاو هكعةالصلا بعت كلذاسدكو
 وعم ةرؤ ال ةيعدالا بش ايو عبو تايانكل زمور ظ

 اهوُحو ة شعل اكدايعلاس لاوس ص سئاءوعدننا ؤ

 ررسأ امو ترخ اامو تمر ام كرذعاميلا لون الشم ٍِ ا

 رحولا ت تناو ,دهلاّنا يم جرملعأ تاامو تنلعا امو ؛ ٠

 ا
|| 
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 و كمل
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 دوعسير بان اكو كلذ هسا امو لمحو لوتس ايريس رم ب رياك“ 76 7 امو نجلا كاب نال لوقيدلا لشمال لال ٌْ
 تلعام ملكرتلانم كلسا نا ملل ا كودي نع سايسلا 7

 ظ 01 الا زمالك ردم 0
 ْ ايو ناوعو سانلا مالكه سي امرع طار 'لعا م ْ

 ةتالتوئحوز مللا هلوتكس انلا نم لاوس بتسال
 انتو لوين اعبي اذكى نقر راوااذكو ارك طعاد 0

 هاا هرج هداتسا نع فشلا اذكِتيلا با ذع ظ م ىرلاظ داح

 كد'ةعاطلا ينعمىج تيوتا وإز توضلاو كلوت ظ
 لاو مالا توّسلا لوط هالمصلااضفا ملرتؤراعرلا
 هخايلا تيرعتساناملارعو تودعملا اعدلاوع ملا كرعر ونهم لاو اعاتىاعن ماركت نا ترشلا ثاتكلا
 رلعارْ سبر غلو اذكن اب َمفاضا تونتلا اع دوملوقر
 تالئوهنو مصاص دنعةنس مامال ا دنع بجاو رولان ا
 ناسزنع هتقو هن سرقو ةلحاو نلت ان دنع تاعلز
 101 تاولصلا تاكوأ

 0 نسم عازملا رعب هئلاشلا فكرا او يف تو نتلاو

 هب دب عنرو ربك تضمن دار آذان حولرلا هامل

 سو كي دهتشو انا مللا لوعَتم تنفو

 .يوبو



 ل لكنا كيس ذو كيل كرو كيو
 أو دبعن ا ملل كره نم كرو علخنو كرنك
 يدكو كنجراوعزن دَمْعَو ىشب كرلاو ريش ر حصن

 ركزو عوهو نسر انكلاب كب أنعم كلا زع ٠

 هدب يداها شراك عئالارهو اسس عام 5

 نا لوقت دارك ل داو نايبلا يان اذك اسيا اهزعن
 وع اين وتلا عمنا سئ انك كسراتكلا,رحا ك/ازع ء

 مالا ن عامالا عوسبو امه يل مامللا
 تاحت ميلا ارجر داونلود نعم وشير نرتب تكل

0 
 :امتانل كر 1 تسال داتا

 كم 18 ر تكرابت تاع نمزعالو تلو سر ثان
 فت تاو لعاشلا كلو تنص معدلك

 ٠ يجارلارخ ارح تاورمجر اورتغا بر كرلا تيتو مالا ظ
 يانا( ر لوتن تونتلا نساء مو عج ا رطب اذك

 دكر اناس دعانتو ءنسح زال[ وو ةنسحايندلا
 شارت لاعتناق نك ئنعو مصالخلاو

 لإ تاو سزعتسإ تالا

2 6 

3 7" 

 - <" ا

 مدي 7 1 1

 ادب ريض لا ىضج تن اني 00لا



 ا ىوانؤ 52 ميس حسو يلع هلألس
 هموت ريملاوازك اعد دنال انحالا تونعلإ ور اتكماو

  كراالير شانه ناكرال الي دخت نمداملا ناكرأل ]بد عتو
 راددمامرلع ماو دلاو امر اردنا منين اطلاوهو طّضد وهسلاو

 جتنال هالصلات |جاو نس ناكرالا يد كال ان عو ىىبست

 - وجوب ناكوقنال اضو لل اامهجر دو + ةغيحر ا لوك عالا
 كراس ربع يا ةياوراضب رهو يضانؤويسلاو عوكرلا قالا

 اهدنع بجاون سينل دوجسلاو ع ركرلاب اىليدعلان ادار
 عرالادج رخام رولا ةسوعزب
 : اسينع تار را نانا هدنع نسف نري ب مساجلاو

 سدح لا جر ها دحر نسويربالادودب ,ارصملاج ورشي اذ ذك
 اعاني دوعتلا| اا و امري مايصلا مامناو دوجسلاو نايرالا

 رى «اشلال اهو ها تي تالملا ]ع صرت تدلك
 نارالإ| دعت نأ ة لاسم ا بلو نإبلا اع ب تلا هنسدلا :

 رسرقو هنعدللاي صر تسرب ىثال اقالخ ام رزع صرتي يبا
 1 م

 00 اب ولا ش

 ا تاوران نبع ناننس مبا ةسلبلارموقلا



 1ظ20101 رس دولا نال
 يم هدا 77 ٠

 علا كسرعنامن ال صاخ اف ةنس ن وكي ننكر لا نب ظ
 كالج هركذ اك نسنر بحارلال كسره امو حا ل
 'نلانكرلاا تاون ها يزانلا د

 ا كتوم :.ناوتمأز نايات لا :
 زر حبالبروا دوجسل | يلا ناكاذارنا محال اوربا رولا بعأص
 الرعب ريال ز اج بردا سولجلا لا ناياذاوادج اس دّمنال

 لكتبللرادتس فررلا وسب دم كلانراةيناشلا 0
 ضرال ادعم تنال جو ن وجي هسار خذت ارظانل اع
 زاح زاج اهداعإ ضيا | بو سميج نب عزل يرك ثي
 ملعب عرار ا ةنكرا | ساتلاوعر نمت رسلان ع
 ف ينكر نال ذهاز وسال لع نلاطام نإ
 هنو يناكلا ين اذكمنرلا ريس (لع ىلطس ار يدان سال مفر

 رعجي ا هن تن اخ اهئرنف اخي ار وش 0
 غلا يلو ار رضلاوعو رجلا بار ءاتلا امل
 ةتساخو ناني فردا ناريعلاو ةعم او اشعلاو
 ن اك نارر صبا رصبل ارد يعوويرسل اي سيال

 /ذا



 نو [نعج دا ركرتناناشيملا بيرخل ل مارا دعن امو ةثرعب
 ىتن 00 انهزم انهو ريسلا دوج سريع امف تئاخو أ

 ةساورلا تنلمخاو عطمالا عسر اهلا انا رمزلبال منع مدا نصر

 ظ تانكا عج نياصعلإو هالصلا ميز رخامز دك 22 اورازمماب

 ريكا نعور ذعساحالا ريال عز رع انالّجالعلا
 ' مامال ادنعتيا كلذ نارك ءالصلاو ها امور طيخس

 صان ردوجلار ذوعتلارر مجول واعرتع تان ثال
 يب حلا ناب هاند اما نابض نانكومملا دوك ظ

 يالدرغللا نام دزعنل ( نعاز ارح (هتنع اخير ماما رمح ىأ

 000 فيرجع مجلي نأ يااا راد رجوع
 ولا كامو تن خسوأ اصح اص ناعما نامالب
 دوبع سراب الا]ىلف نع يس عوهو سنن عاسار رقد نركب

 ربا يور ماما مهباكرمجج مامادض نظن نيالا انكومملا
 . "امو ماسلا َجحاو ينانيغرل اان كوورمز لي منا تاملس

 * 5 داسنو ايور اهباضب | ءامالإووهيسلاد ويس بوحو مدعل

 ةنالا انعبسب نإب مسي ميلع ب سيئبلا نا ونعدللا ىكل

 : يتم اخ اوه انالو_سعلاور تلا انايحا ئبالار

 11 تاتا تام تامرصز ا وونستن

 ضيختسل اهنا |انلو دوصتلاو عوكرلا نب ةم ملا حنس



 لاككذ اوكي ل هدجسنمايالاو مسي يلع[ صيبا نان
 نبارول الع لو هار رامو بوجولا ةرامأ زناوا اذه اسوي
 ريصخ ارح ث رعلاب بجالوبمسلا دوج و اههئتعورشس اعلا نا

 ان او دصئازنع انهو هسنعن عسا نأ هقاخلاو هع عيسلا ظ

 . لود نم اسلام رح درج ناسا اير حر لضفولا نذو

 عاصإ(قلعس توسلا عاسو ناسال العم هارملا نال فانك ور ا

 ىاتعلاو ىالطل اك ككل ب قلع ام مج نالتخال ااه لعو

 ناجاو ام ميضعب تلات : اوك تا ذرتعو انتللاو

 - تناعاين ةتفاذلاور مهي اينرمجلا يأ ناتنسا مح مضعالادو
 هكرب م منع هلا صر ىفاشلا رنع ن اسنس ان دع نايجأو
 هن (زلإو فالخ الذ ان[هدلا الخ ان دنع ممل درج ايعحاس
 ” مل و فالخلا بحاص هدياوفي ياما مباو عطقالاعرسو

 ' دعو يزانملا ىا لائتساءحر فصلا علا انوع س نب ظ

 ٌوصقسهل َةنائفاو رمجللا نالورمسلا دوج تحب بخالمنصعل

 ملعا هدناو هظنلانم يل( دوجلاو عركرلا نم ممرعلاكن اك
 ةرشعياف ايزنساماو دلو نأ هد ظ

 ةلاصلاب اراها ملون دنجةرم يس نيل روستو
 انقلالوإ هلو دنع ردو اسس و تامجاو وان كر اواطن ارش

 مّ
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 نييلاغلاٍت ردنا امر كاجو ير السنا
 بارو نيلسلا ذو انار ترما َثأل ردو هل ثكرشس ل
 ارك خا انس ناو الا ىلع مدهش نأ نسل ساناو
 ازكى حشر بكا ذا مي دا ينصر كال ام تاو اكلاز
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 هدااموحر دحتو نحيا دنعةازدلل عجسذوعنلا ناريس
ش ىلاعت هللادخرإ فىسول نادعو لات
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 اصف (سءار علا هالص والا رعد دوس هزنعو

 هرئو هما تو رنال تامركنلا دج ذوعَتي
 دعب

 تومي ناوه :سرسلإو ميزوت تإريكئلازس انا
 نانا لا [ًضَينمال ا اعب َكانالو را نجلا سا سا
هله وا عئرلا نه هملاس امل ىدجا ءرركو
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 ١> تثكبسل كلام دس ود دعاس ةععازعلو
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 رطل هادعر مام جري كافو
 دعا

 هيلع مال | ءرّوترئئالوادرغنلاو د

 تاي ايصدخ ا كر انرم ولا ة:لك از ينط

 ديحا كاايرب ربل اعلا تر بي

إرا الكاري كربلا ناوه ّمذملاو ابملاسبقرعلا»و
 دع اهل

 هش رتل نا لإ اريلاعتسايك“"
 نا عبس هعوكر ريو دوتننارصر وترا تارجبتسو 3

 مسام سفيلاعت هلو لزنامل ماي وراثال معلا
 رحل سو يلع د(! مينا ل وسر كافل

 ملا يللا نولو ندا الورك وكر قاهولعجإ ظ

 : دحاعكرا ذا مالسل آ ل

 ٠ 5 0 داكلذو (ئالز كر ناحسرع ار ى

ا ا ادل انالك ةنسنلا] كدا يا
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 00 انوار نغو هرتز وجب؟ نين عشا اذه
 ١ دحاول ا مع ب اّكلا مالم ا | دصب هّيسضرف

اف فعام ىلع خس ةدا,لاذا
 | نس او اوص
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للاو هالصلا ءىلعر نال اصلا
 فارعألا لع نمح مال

00 

 0 مدزجما يلرلا يش لول تاج اولاو ضارعلا

 ناديا ضئاوعت دا ناو ثالثلا نع صعنلا هركرنا
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  كرئنإ. مويلاز ل ىحلوطيالم امال ا اماو درغنملا فق ازودو اعسوا اس لومسرنولارمس نأ دج
 اكورو سود لاح ارنا ل ص احلان اعبرار تل انالأ
 رغلاةالصوف ني ذوعل ابارق مالسلاو ةالصلا بلع
 ٠ تدنف يساكب تعسر تزجدااولات عضاطنأمو
 ة اعاد مامالا لع اولا نايلع لدد نتن نا مما

 لاعنلانت مسن عوكرناؤ مامالا ناك او عاما لاح ظ
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 يضالانو تاذ ٠ رنا ةنورح ل ا نع يور رجال لاطأت
 انياحلان ااذا اروي ّصو كسلا حب ايظعا أ هيلع
 . ةجتلار ومب سانالدنادجر يحلل اقو نر ع سوا
 درولاز ليزرالو تاجسلا وطي يضو نييجيدستوا

 انالوعإا ىز ََ ايس .دوحرو لوين اىّضو دوعسلا تايجستساو كلوت نانيغرلاو لساشساو انك ةارسلا
 '. نعالا كر ريس أ يلاخ هلوت لزنان ما كورو
 مزج اصولعج | مو يلع كس هادوسر لاق
 فر ناهس هدوج لاف نمو مالبلاو ءالصلا هيلع لامو ترج كل مالا دوحه نولومناوناكو

 مولايداي اهاندا ثأذو هدوحرب لعق اللىبعالا ظ

 زول



 ناار رجس | عوكرلا نم هسار عقررلو كونسلا
 م امالا عب اين ن( ار نامل اان الث ىرتنلا بل

 . مةعكلاقوةنتسلل امر 2 او انا ةحئاتسال

لا أز وجالنم النعل انس نال امال
 5 امةالص

 ناعش مائل اء ابو | 3 اح صام ىو انا

جولرلا بسس تك مررت 100
 انسه هرس انو 

 رن اهدى ىعالا تارريسار يسم لوف نعبر تقر

وعالي ن احبس هسلوتو دب ناك سنو
 لساكس نا 

 هل درج سلا ةلعبا كعرطح (الكاو هالضلا ىلع
ارنا ح رك نطعا برا. اه هناطلَسو

 كانطع 

ملازها ةوثهاطع اف كناطلسو
 ”ًالاتستخ اطفَّن او

ايدل حيت اذاؤر فتن ةنس
 يدرب سس 

 شا كلذ فعص هاطعاف امةوعلا ل اسرتثت شرعلارون

 ىرتح ئبض سس الا ةرشع عفن بور يطع

 ظ لام شرعلاو باخلا ارو عدلا او صو
 دصرأهت لاس ءىلعأل اف ناحل اتوانح ا

 هلايحر فصل اوكذ انك والاملاح ىلاو هناك ملا

ولا نتا يةرمجتلا هلو هك سنتا
 

 دعتسلاة ذو ساو يلوالا العملان الع مالكلا رين



 ا ايدول ديا سا لف ايزو
 ْ يسم تباسي ردت اسايلو باي اخ ١

 ملعلرلاو اولا رسال اومرسلا دوج بجبالو اهكريوممسلا
 ظ باو تاكف كير نم نمارلع سو لع داس يبا ةيظارم
 كاسر ان اشم ضع كانو رحال | ةدعنلاو د عيش اةارعك
 ارم ىجيسو تسالارغعجو |( امال ىحاعلا ميم ميلع

 دَعَا ]/ساَصلاوهازهو 1 نك اب تفضلا ٠
 ل تلاو ساو اين ةاضلا تاك ةضصرم تام ةرحال ظ

 هيلو سايل دا عبس ةجاو تاكال
 ةعاملاَة[نرحالا نسير إو ب لاحم أنفو
 ا فضلا ملا م ةنس نيلواءارهامت

 نسم اءاوراصاس اعرتيدر بلا بب هبجاواعناسأهتر ْ ظ نزحوا نمو يننسلاو عيجالثم نات ضع كانا ظ
 ةىهست رقم كس اش ناري نأ اشيا اسم تر ظ ْ :
 ضعت | موةلا رج مالا ةعجلعشلا مام 3 ا
 لا ىف ازكي منع اعتدنا ىصر اني احصا نم نحال ظ ٍْ

 طيور ان انهى تاجستب ثال' جساس ناو <
 ةُكِناعو دوعسم ناو لعنعر وب ام اوضو اهوغلا ةفحو
 هل وزطيبالواالا داما يلا معلا ا

 ويمص »سس - 3 7

 دفيا# --

00 5-9 - 

 ١ دج من177 1 2-1 3 0 ل ب 3 - -. روج شورت روع يف ١ نعل يف 0 07

0 3 



 درك ديدارإبب اك أ ذا عمواد مالسلاو ةالصلا هيلع

 كدلإرم كد امالاو هنا محر نسم ا باور ىتم اضن
 تدب كلذلع مواد مالسلاو ةالصل | هيلع مآل هكر قوم

 ملت لتناو هللوتوب ايتن راسا لاو نسل الع
 رك م 8 ءعانص !١ نكوسهالصلال الملك ,

 يونس | امدح دوج ى وعن نيحو عوكرلل وعن نس
 ىرعن ئ حدرجلانسهسأر عئري نحو جوكرلا ننام
 نيحو كزال انتا اج نإ طا امدج نانادرجسلا
 نالزعو هِسانلا ةدععش ىناط | ام دعت م ايّسلل ضمنا
 امادهفرو ىصغخ كد ضير بكي ناك مالسلاوةالصلا هيلع
 مدشاب اع ضف حاششنالا يربك نال عاتننا اي بك يوسملاو
 وه هنايناو نر السا د صر كيلر ف ئعم او هنارب
 | دعت تح ودون نانمرظعاو ريكا ىاعتددلا نأ لات نأ
 208 الل |تلأق ام الهه نس ىلعا رفح. «داصلا نمر رّرلا

 تادزان كو ابع قس كأن دبعام (السلاوهالسلا ميلع
 الا” عترو سخنة نعربأب مال او ةالصلا لع ناك ان
 ريبتلارمدإرل اق سآت يكرس سارلا عفر دعك
 ركنلالجو كرلا دجنركذلا نعمالصل اا نمزجارلع النا
 تيالث ءناسرمام ىلع امر عطاو | ديس اوأ عسل امو ضو



 الواف زحريرللا تذحي نا بدن |ملءارج انمزداللكتلا
 هالصللرمامأ هلسوطن نالركأ ةلكيتالو هللا :لكؤال لوطا
 .واورتالصر ستر كا هزصوا سلا ةزهرس اذا نالاطخامأو
 ابلا ترم ناو يلاعت هنا ير يكي اكاش منوكل اتنارنكد
 - ةغااطخرعتراكا لاس ارلاو بلا نس انلاطسوو ركام

 لعنولام فال نسسغت مضعن كاقو الص ردع
 ناكناوناذالا هراعابيالئحهنأذ إو كلذ نذرملا ٠
 ماماللرمغصلاعماجل اين اركعسوا ناذلالارما نا نعالج
 هذا فرلا مص ن اكاناو رميكتلا نمايلا مرو يوب ا
 ."اظفرمو لع اموموم هارحر يع (مهارإ نع يور نال
 كم اىالاو مرح نادال كاري ]سو بلع دن اس يتبل يلا

 ظفل +: اسار هوت ةب اهل ايانك زحريبكلاو مزح
 مالثا ةالصل |نم جوزحلادارا اذا لوشن يصر ملَخْلا

 اهالس/و بارع سيل حسو كرو ههنا جرو يلع
 هنعددلا ىنصر تر تل او هزاسين نع يرحال أو هيب نع
 دوعسيبا ىو رامانل هم و اًملت لحاو ىل واس

 نعاس اك سو باع سا! صيبلا نأ «لعدناىصر
 ملع | ثيرسالا ه رخ صاس ير يح ىزخال او هيب

 : همس

 1 9 : ١

 1 ااةذبفلا |ميملا 12 زعل >> .يضلةا ىو 2 الإ فا ' 1



 عحوٌسوةبادهل الشم تكلا ماع ركداد تلا ةنس

 ظناباسا: اا عمجاولات كلة ريو عمم اجرشو ياكل

 هجر ىداشلل اوالغ صرب تلون عة بحاو ةلسلا
 ةينسزع] راسا جر رغعج ي اهّيفعلا الك ودد|
 ثسلاراملاو ث يح هادجر تنصل ل اناملك ءالسلا

 اًصقمن وكي هضفٍالِساَجِ انريصيح مادال |

 ماو ةنسلل ايهم نوكف كات نان طمجلا ارك تسلل
 ءالسان اوه دا ءحر ىضصل الورحو تاولازَج :
 مالكو اعل مدلا ايس نم دلال اللا وس جو ينافس

 نعوم عرش امناو:ل بقل نع افرتم ىدوبو ةالضلا اكو ظحب ناك كازلو باطخح ا ّخيسل هجو نم ىانلا
 للا صع كوعو حر العن دوشيلان أكن ءدابعلا
 هناللاكلاربتعمرب جوزلا ن األ اخاريااك ل صب
 هلع هلؤئرهاظلاءحوو ةنس ناكذ تسلا اوم
 ساوْضر ىنماشلاو ىلحلإ اللغو الل اودالصلا

 يدب تلدنإ ناو نحو مالسلا ةضصزع مب تْنأ نع
 اطايحا ىجولا رب تبيبنا ني قاالفر حاول رش نوال
 انلاو لاحرلان م هني نع يلوالا ةىاتسلا كوس
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 ىرطاؤعو رصحوب وب ]يمس زال مس اسل إو ككذكو خلا
 ٠ تان اب لاهالاو ةيرق السل اذا هناّنحب ميونض ناسلا ئ

 تطل تاويل اكل فاز لدغ نال اتا '
 مم أعم موون امر جوبر اذا دس امنا باوجلا نال م يلع

 1 7 5 اسلايونال و بحاص نس مل ااومجو انهرهرجو دقو

 ب اطخلان الي يصلاوع الص هل ارسال نيالواشامز
 منا اكن اف مسام | مس نسم يضلل ر باو ئيرصاح ا ظح

 ناو ميفهاؤر نالإو ناكناو مينو نيالا تاجا
 رتاج نسر فارع للوالاو هاؤيويأ زج ناك
 ٍف'ازع ربو روهدو سنار دم دعو بالا تاج
 ضاحتسلا دنع عج |ن ال امض هاون مع هنا صر مح
 ربعا/ءطفخحلا ىو درع او دراي اراسالف كم
 السلا تار اون الاورج سحمي

 هكاللااكوسالو ارم ميو ند اب ميط اخي نال حك
 تلا ديمه دزعو ر (نالا نآل 0 رع
 ةسسخ دوس _كعس امْرَع سائصر سابع ناك انف
 لحاو و تانسخلا بكب هنتي نعدح و ٌءظنعحلا نم

 اكان قلن ة ماما لح اوو ٌتاسلا نكي نالت نع
 هّتيصأ نع دحاوو تانال ا هنع عئهارودحاود

 ص جس صج بحب هه ٠ يح معا

 سوس بوو بوجهي < ل - _ -

 ا 7 0

١ ' 

 8 6-2 ع 07 5 : م جوج + كو وجتإلا1117817 تهز 0 *

1 1 

 ٠



 هللا هغلسوملسو حيف دنا سيب لع وصب ام 8ك

 نع اهرح ان اكلم سوس زج أو لكم مر ران
 ةاذذ ايئسالل بكي نص نع يزن ناس نعرخال او وسم

 نا هحاص هد (يسبالا بكل هر اين نع ىذلاو يحاص

 . يشراو هز اينرعرحالاو هبي نعاعرح ( دكتنادج
 هسار رع امزح انما نأو ,ئلخزخأل أر نانا اهيزحات

 نائارجبرا نسودلكعن مصعب كَلاَتو هييلجر ديزل و

 0 "نون سومر ترو للا انناسشاور ايلا
 8 أم دع بيلكو راخالا صحبي نا سا مجر يراذعلا

 (ىلاف ءاشلا عصب زداكه عنو ذياكلم نوتسو

 بج سيلك عرمعوجسارل لاو ربولو تابدلا فئاصلا
 نوط هتفنىلا رصلاكوولو هامرغ ةرغام هيدطس نملك

 نعمالف تاءاورلا نلخااذ اننيطاشلا :نوطسال

 ةالصل ميلع اينمالاب نامالا/راّسَق درج تلاع

 لما /عن اما يىأددع ء ئيعبالن إيغنسرئاخ ماللاو

 "دا ةالصلا ميل ايان تنادي مه ددعو

 مالسالار رص نحر اللا ىلع در صدز>او مدارعلرا
 تانلاعبجرلر مالسلاو ةم سلا يعن از هنذا ريحز

 نايلاداعسامكلا اتايسدحا يوس القال



 ا عرلا/ تراس ازا جام

5 
 رظن ميدو (يوئلا الازم اطدص اع ممدحا ثبكداجال

 طب ارْسانب رو ىنعي ابا دان وكل يوسامو هُدوَي

 ارد عيسايراونسما اًباجاو و از اكراو ةالصلا
 0و الس دا داما سوي هالصلاقلعي

 رصكو يرحل ان دبل فردنم املا [نو» هالصلا ظ

 314 دف ماقلاو لسل ارو نين ونين او زيركتلاب م امالا

 : ءرصلن وكس نأو دبا عباصأ
 ثععملاوو ءئناة شرا دوجلاوو هس ر دري عركرلا ائو إ

 ةسائلادنعو ْنِمن ءبكس ل والا ءمل تلا عو هرخ
 دابعالاّسو نسانلاو ذوَعَتلا نام نمرريال |ءركس

 5 ةيوسو عاصالاع :زعتو حوكرل امل احيف هيتبكر ىلع

ب الا نمرضلالشو ورجل سل
 دوجسلا ملاحم ع

 ا نع طلو أو هيحبص ير نأو

 عضيناو اي زئغب انرط نر ةارملا ضخ او ةحر
 عتسناو لسعات عاصال هجين و بكن جب دعك و

 نازشو دوغتلاو معباصا طسيبو هي ذى لع مي لب

 ظل



 داو هانعن ايسايراظماع ناكاوسهالصلاو .

 شاش ر نإب دوححأازفالو | ضر ال (ىلا تان الام عنب

 ناكام حتر نإ عنرلاو سلب ناو هصجو رس ويارا
 وسب شيري همر تروا سيرا نعدجلا
 اهي رث عا نالطالاإز ىف نار رحال رمل اعرلا

نوك اوم العلاركلو اضياابادا نوكي كلذ يوسامو
 ظ ه

 موعد علا اظطرش وا ضامن ولو للا

 اسسلاو
 جشلارلاف هزل إو صاح نال ام رجن شلانع ل نغل اوه
 هِبَس ايوسلاو فكشلإ ئه ادحر نيرلا ىالع مامالا

 هبح اصرل هِنتيال اماظحلاو هبت دب هحاص هل
 - تاحويشلا كاك دبامكو بانا لجن نكمل هيسسيوا
 0 ايساماش كرولو هملوتساادجر ىلاىغخل ئءرلا

 وصنو ئراولا حادا ءالصلا نو ناوعو انكر

 هتضونيكى ا هالسلاو نكرلا نوكسنأ لااو ىادك ىلا
 هسابز الخاد نود ىسلا نكر ناق (رمؤ صاح هدوحوو
 . ناز وجؤ تيه ام نع ار اخ ن ولسوء اذ طرا تال
 رس نب ناو يلصما لا اهحاروصو يلا نلت
 07 لوس هسا جدلا لوك تلد ايس لرتولو ملوعن رس ض هيلا محراج هر ومع
 5 الحلا ىلصلا توكنا داخل او ىا هام نوكم



 ماصم

 نوكف دعب ابزم ليل ناس الرو ترنفلا
 2 (متولاو اضملاناكما نابل نا
 نع ف اضولا ناكما ناسل هواصق نكيام ناكنا
 كلذر داضن» انكي اسن اككادهلوت نانلا هجولا

 عنشلاو ارضي هنن لوالا تسلا ةازغلا كرتين السم
 والا نشا ةتلا نكن اردن لع ادعو نإ
 يلعام م اثلا عنسلا نوب حضعسلارابنخ أوهام هنيعب
 صعبا ا وع اكن خلاء نتعرض نوكبنارذس

 اساوااصف لوا تلذ نإسيرمد قو اش اذ اضق نوكيالغ
 ة الصلاز مادام ارسسمن اف يبلصلا لل ارم امس نارشسو
 ركذنوذلانكرلا دبع اهركةر اعن بسجن نا ليوالاو

 هج العب ماذاو نكملاررنلاب شرم ةالصلا ل اهدا مل ب
 هزه بتزنلا كّريلوررسالر بدو ىتداشلاو ضر اذالخ
 ةياهردنام حاولا كي رستم ألا اضبار وصلا

 ماسلا ا[ نال شم ضيزتال ان دنع جاو دوحسلاو بِنَا

 هلك بي اخ ملام هضم دناف ةزحالا ءلعملاو ] عوكرلاو ا

 كرو ةالصلا مرسول تحال لاكن ضب اداو
 مالا هضافترال عوكرلا سنو ر يسد مام مينا دناق ماينلا

 دحن اف دسد مام يضفيو هيسلا دوج عوكر أ يول تلذكو

 رس



 كل شو كازكو كلا كين دل عرار دا ماسربش

 اييبضِنبو ايا دوج دنان ةسسماخلارلا ماكر ةزحالا نشل
 هنتر ط رودس اخا] بتر لصلا نام روسنإام

 كودام نأ هين مالاوالنن لوك يرخا عكر ايلا مشير
 هليل نال باهرا حرصدبو ف اننالا ضلال تب ةعأرا

 ردبلاك لذي ثجأل كح ن يملا نإ ]يلد تالصلا كح
 دعت اك | ذا ةرايزلان ولحم كوري نحل نضخترااذاف
 نال الكم ع لاسر ىف اهلل انالخ انر_عضنرازبغلا

 هارب اهم طرب يرل بينزل ناو ملح نع كورلا تم

 ل مد اذكو الص لوا ضيم نوبسلا ناانلئازعلا
 يَ او ةدبحلا نبازلو تاعلرلاك ة درك اناكرا اوك
 ةعبارلا كرا اهاضنو دوال :ىكرلا نمد كرو
 ةريخالا علا نحن اضطر بَل ن اون الست زاج

 اننانلو عوكل مالا نيانجازكو ضياء اسال

 تاو وكول بيار دوجسللاو عوكرلا نم
 5 ضم ببيلا لئأوف ف هسا هجر يزابلا نيدلا ل الج

 ييسترَيأو جولرلو املاك: ىلرل يؤ عبر ترا
 ل وسلام فلا هالصلا 0

 ةريوسلا ندا عمار ركدترا سلسل بحايل
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 زيفلا ني نوكيا لطول ةروسلا و اةأفيلا داعت
 ورك تير دعنا مد نصزوب بل بررلاو
 ارنا ةساشلا ةحارلا جر روفر كدنون حالما 6

 عزيالاصد حت وكر نمط خان ىوالاةعارلانسالججم
 سيل تاما نايم بيلا اكو عوكرلا داع ملع ظ

و كاتساسو صعب ونيل (ناالتىح رغب
 ان

 كاد فرع هايركد ام ئعسنم بيرقوسو ير انا اضل
 يارب هسعرش تدخأ امال كك كن اك امارزماتلا

 هريعاذاو عْس كاذك لآل ملت ىعمو در وص هدرحر
 3 ١ الاانا جلقد دس لعنلا ليزقت

 نصوم رج از وجال اما لويد و | هينعرسسد دعنأم
 هناخات# ةلعلا ضعَيربو ةرعولان عه الصلا ضورت

 مامتئلعمالسلاو ةالصلا لعمال رارلافجرصبو
 رّينارع كعتوا ارو كداذا ملوتف ةرعملاهالصلا

 مامن اكلابرع اهيمعرةانزاوج |نلكولف ائالض
 لوعالف عراشلا يرسام فالخ رعت بعل كلزي ةالصلا
 مالا نالزرجالدرملانع عوكرلاوا مابسملاربخانانكو
 .هلييؤ نم نأ ىح دوجملا ةليسو عوكرلاو جولرلاةلبسسو
 يف عاليا جا دج اال

 درجحل |



 وحال ك رلو دصاملا لع ردد اسرلاو دوج
 مايتملا ناكال ماعلا اعنال ع وكر انع :اذلارخات

 تلخس ا ,ىلعءم لقد اصلا هش ناك عيار العامرتم :

 دج ىعسدل ا نمر اعف احرالو اموال نم نراه
 قر كذ هان باسم ا 'زع سب هسيناكى ف ضان قف
 بيرن جوكرلا ىلع ماعلا بينا ةالصلا ص باب

 : ]رم ناوسلا دوتح بابئركذو ضرفدوجسا الع حولرلا 0
 نا نكيالو هادحررذزل اف الخ انرنع جاو بيرل انه
 لطم ان فاني. لام نال ض رفلا ب بأول نس هدارم نوك
 كمل سول ََِرلا طمس عضوسإ كفن ارلعار
 هب أر رعد مَن عتبالدوحح ادع عكر اذايس هينوم يذلا نإلا

 تكلامالسلا رسله .انرلاو حرصربو حاجالاب
 نا ان رعتنا يشبة مات هيلرةدازلا تناك افرطسنت
 طورشملا ٍترَلأ عاريئحان دنع ضفرلا) نال ص لولا
 حرضربو دسعبالف يكرلا نودامىدانزلا تناك ذاأنأ]

 ايررلال ص رفلا لام تحولا دوس باب ى َهبانْيلاَو

 فان فوه يرلالععلا كرينا همرلْضصْكلا نودآم ظ
 ةعارلا نو دايلي و بيرل لع دعب اميلو لاب
 ركذو ةجج ةداورلائ موهؤلاو عر, دن هنا لاةراشسا

1 



 ضلال رداع هالصلا يس بإب ةبانرلا بحاص ىعا

 تجضوزلا بنر |كرتدره د اسهال ةالصلاب الع
 " ةيفنعلا رجالا داعي رعئشلاب ريدعتولك لاق

 نارقلا ةارتلداعن نارسلا يارجمل نا عوكرلاٍيركذوا

 ةممصسا اعصنس للا رف نا لع دشن اك ام صقلر

 البسابزاجذ بالالل ولالا احيز و اجيال يذلا لاسم
 ا وعنالعأ اه نكرل نم ُبلهاو
 ش الرين ام كلزو هيالص تنسو راض

 وانني رم بورد اواربم | كالصنم حلو ى ماعلا

 تاعكر ثالي وأ بزعم ا: نم يعلي وأ ناجي
 للاب :رضال هر هتلا رن نال شمو يعاب
 ٍ دعت هيالصب اف ل يملا لدازلا ىلرلا دبس نا ل

 راو لو ال |مرّىتامن معحوررطنور وصلا نه
 لو باووسلا دوس زحا لا يناس اها

 37 ةداعلاف نام ناصعنرجل ع عش اوصملاوع دوو ةنس

 بجاو كربلا بالذ لرجل ا مدكايجاو ناكذ
 كزالانالومرسلا دوبحيدبجنيال انس كر اذا ىتحاومبلصا
 ةليبامالا (عرشننال نساك اذاازكو ندالارر جال

 ك ن اعال انضتلالعدانم انا ان !1
 ا |

 راسن 6

 م2 ديس نسبا



 فى ابرآلو ايرلالاىدوبالمل هنشسعن اك

 ظ و دج د ظ

 امناوانسح اضم سااوصّرماو لاي مر ازال "ل ساحمإ ا

 ةالمال انفاند بجو انهي عنو سالب بحول اانريص
 تكذ هبشاامو ةر ولم سو هحئافلا بو سوك بزخلا

 ةللضااةحرحو اذ والت دجسك راج بجو اج ازاريحا
 وبرسلا دوس بحال ةالصلا> الا اهاسامزحااذاءن اك

 نيعسوم ينال ارعلا بعالردالو سانلوع دقات

 نائلارمالصلا اغا لا والا ىدج يرحارخاساهز حا

 قط انلارعالنأنعيبايلا بح اس بون لولا رولا كَ 5
 دهلاب انجن الورسلا بجوال نع دا يسر ىنداشلا كاقز ظ

 هس اضرعلاو ا ببسلاو بسلا نب ياللا انلُك لوا
 2 ةر سر ابس عناق هل ىسلاو ةطح

 د ثا اهئ راموس عرس يف جسساو دكا

 ق انئالا ةالصلازسا ىنيونو راسن دع مشوا ْ

 دو هبت هلا هجر ىخماشلا دع ان دنع مالسلاز عنو

 هلبتن اصينلاو مالسلا ع ةدابزلل ةنع دنا يصر ثان

 و دعنا لصرياي ور ايدنع سا يمر يذاشسا
 لكلا رنيم ياو اناء مالنا وسلا د بخ



 قداس كر ايلاركوإ / السل اري نادم

 5 ا ملل ةووبدلا فايس اويل

 لق زال رنج يحمل خنوا كر كلاو رلعن

 وهلا 9س عبوس ان دنع ن اونرسلا م السم ىأ الما

 دج يعدو منعساىي و مالسال زف طوِسمازك اضنا
 ظ .ةلغ لعب يَرلاوضو ةالصلا السد يامالسلا دسب

 ةيولوالاو تالخ ا ال نارتس نبدا باعت ةونومرسلا

 اندرو ك السابق سلا درا تاو ةبادعلاو ادك
 دلو كوالا اكر ان وكم تدرعرتف هعرفول اضلا
 قيام مامالااماو ,اطنارنءزرعاالسا رج دج

 نأ ىوررياق مع سلاق صر سربو/ ا همزلاروك هع هلا

 هر كل ماجي ها دج بشرلا نورا عم ناك تيوب ابا
 1 18 لازم قواته رونو تازلابمدلا

 دادازول كارتام سادتي فسوبرب ا لاف هنعانن امش

 عسارعر ىسربوب الام نعسسا ىعي كايرمعت ص قن
 ظ .انكه يلاعتدنادجر كك ارمل انف بيصيا/ة انو عنة رأت ظ

 انالعرا بصب , ةرائرل تلائمنا نطف دعاس انكردأ

ا هبيسببلا اومعت ميلا مرحر
 ظ 1 
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 مشيا ورمل ا دوست نييلَت يال هسا ارنلخا
 م السالاررسو يخرسلا ّءيالاسْسر اخ ان ةلجاو ظ

 محميسعدلا ىصر افانيغيرم ا نيدلاويمإخو ةياروملابحاصو
 كارركذلا مالسللاهموررسأد يس نيل يايرنأ
 بحاص,اللالا شو الشال زير اخأو درر علاوهام

 ةجاحلانأللحاو سيل حسن امنع سا صر حانماالا

 لص انعوريدلا ةدايزلاو ل سالاّس لشعب لا
 رابع دنوكمالسلاراركليلا حاسيالفةلحاو سئس

 ركنا لجو برا دوج انالف مارحال | عطل لصنولو
 هعتواسل ىِلَسلا كلن وكن اراحا سا ءجر ءالسإل ١

 نءليلعلا انع دوصوملاو هتلر ل يلتل مالسلا نال
 كاذ نا/:لبعلا نع تزذيبالغ حلا نود ةالصل الصا
 ةلطلاتا لع ءناؤاضشاوفلتخاو لِيَ نو د يلا ئعل
 ينرماءالصلا ةا عت ىفاعرلاو رسو باعد ص ينبكا لع
 ناةنارهلابحاسو مالسالازفراشاوويرسلا دوج ةزعت
 كان ةالصل احا ,ىضوس اعل انالويلا رس امم
 ىتورام يس يالف ادع نع عسا ماكحا ضوبالزالصألا
 ومو :لحلا ن ابز نعويسلا روكي>ا ثحانهزصالاازه
 طرت دلي نكلو ككدزصال امه تل ةالصلازحايلاوسسلا



 0 ئ 0
 السا ذا شومرسلا عقو ثيح دججاذا هنالرارلشلا نع
 سّفنَيب دعس نان دجينالو انسان د جنا اماولخع
 ارك ساموسلا دحر ير اركتلا زل دن او هل مجال مزال
 ىلاىدوشضاشل انو اناث ”وميساميرارعل ليعول ميال حاججالا

 ١ الهو ةلعلان از نعز>ا عملا نهر حالت ىصاتسيالام
 اين رولر هيل زن اس مالسلانعوربخ اءىصَسا يحمل
 هيلعبجال اهداغوا اضيانس ناك ا ويسة سس هان يساع
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 ”حوملع هجونآلا مدوتدقو ضاوهاسحمو سلا درج
 7 مفانارطن مالكل انه قالط إو نسا كري مسا دوج
 58 برالاةر مول إو دسؤسلا كو يرملا دوج بي ال منأ مم
 سلو امد ارت رنتك اهيلع هلع ننسلا ملح سذنال
 كاك ثحيموررلا دوب رحوب طيضضإو حصتباد كرك
 ف كرس ناو ةالصا أعيسحلا ٌةفأطملا ةنسسلا لرب

 لس لبا فازوا
 ماا كا بهزمرعا# ابجاو ل عجنأو آبل باص
 ا مدع رملاو نارلعا متالصد فاو هل اورو ضأو
 5 الصان |عم ىاولا نود هسا الصلا داض

 ,جتحاوتح ناس ونا شعفل كلذو باول كير سعال
 اناصعلا فصوؤلاله الصلا نام هسلإك رت الخزي ام ا
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 2 يو ارا اَيالان لذ اميري نالطالاإع
 |ذاةسلاكراتنا الاسم نركب اهماعن كا زازر الا

 مناك .

 -  ةيهاروةأساابجوتسم نوكيىآ| يسمن وكالماءاعتت

 مش | قون عم اعلي يع مالي هناجر !الس اظن يكذاذك
 نالانههو ملا جر رسسلاوب !مالسألار دس ةركذ اذكر سب

 ةبامصلارأ عسر لعد [صلوسرلا ةيقيرط تناكامل مسا
 ابرعن انلعاتحن ام ئامالا نودايحالاىلاااسسن ال

 . تاننكسالاو ناوعلا قيرطب كرلا ركن آالاامكرتع
| ذمنارث ابخاص يلا كن عوسرل ىسيبوار فك كلغ ١

 
 هترفسملا مركز ّيلأ نغسلأو ىروملا هسس كرت اذا (مذ ظ

 هانا بوتسالامكر انف دي اوزلاةنساناناندا
كلا فاسو هنا دحر مالسالازغ ردو

 5 م#*ىرعلاو مال

 هلااسن | نيعوب لح سلا ن اريل عار لضم وق دلع

 'ز 0 .ةيافوتواداب عامل ل هس ب

 ري زضلل : ,ناهع لمع ١ هيجان و ضانسو انا زاز كاتسمور فاو اننسو
 ضان و نياشين ٠ ًاننسبو ضرع لركذ هلا محجر نصل ناريس ام

 ا . مل ل أمي ل 2 | 2 بديلا

 متقلمل] نك قا ل 1 ي بوحولا مدعي رسلا تسلق هلركذ ولو كلذزععو
 1 - كلا لاسر كدب : : ١ < 1 خي

 ل را ء تعب هاواسيملا مزما الرل تو حولا هع ىهئن ا اماووشولا

 |0000 ةئاتوتسوصلا عير تالصل عيل يبعلا



 5 مدعاو ولا برجرلا مدحت ايار ةالضلل نا رلعاش ظ

 ل سنا يزول السلا نم نيس
 00 الملل عابتا طورتسلاو طرشوص ا هرنحل صرف نال هالصلا ند

 0 بوحرل اذا ايوضول اكس ف برجوا القرف هنييحل ير
 ٍ لمكبو سلا الدف ةرركذملا ةبوتسلام زابةالصل اليك
 الن انهار شواولانانكامزدب تراذنلل اراهطاصولا

 . سيروا نوكلر تالا الغ ننالاحودا نركي نأ نمدبالز الا
 ترواننل تا(5 ناك اس نا جوالاو ريالا نم ةشر فدا 1

 هلوئرنع تواننلن ابر دذو ّسعسل || ءالدلا تاحرد

 يفظانلالرل/ نط توئملإ طفل يلدرسرب ناوعو هتشيأم يمض ن ير ل 4
 ةلالد وكن زراعار رمال يإعةلا/دل يطق تريلا لد فلا كة رشاد روز
 .ةقدلف ناك و و قسما تب ىي

 بول ارب تقي وجلال لو
 ن اهنا د٠ 0000 92 اهالإ

 هنسلامب تبنت والو مل ل كلا
4 1 

 000 ل

 ده
2 2 
 ١و 3 4 ١

 95 تن

 رخآ نس اضراعم هنوكمو ايريشم د. وانعم نوك ةنطّتلا

 00و ورا رابا بل 5-5

 ٌْ 1 7 ب ا

 - ةئص موضع 2 علاوو :

 يافلان
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 درحعنزادحب كاع ند سو اذا رسلان ان ىنعلا ازاي

 اتسو ارنكت سكي ىلا ارطالا قش اهرسأو تنال
 (متتساو لالا البق نردلا نم ةفيظن جولان متين

 ىائارطخَولا مرطفناركذ انيذانل عْس ىاعتساو ل دعلا
 لضناو يدب اربد ءرضنراو رهنرمكي هرسصسا ان عرضا لع

 يغار دقوان ميزع يملا دج يي ليقو مييبابت
 و هلوت دنع ٌءرمو باكل لوو ًءرد نيرم منسللاو
 ةعللاو يصورلذا عجل ذاوملاو طيبا ةالسلان ورلعإم
 منوكل :لذان دلولارلو وهدو فاح ايسو :دابزلا نع لامع
 بلصرمرلولا يسَحا عرس بانج اكتلادوصةم الباز
 هاطعابوهو تاَرْعأالهنلا نمو هك ع هدانز زااو
 معلا ن (نير| بيسو لاننالاعجلاو همت لمأز يزاخلا
 يلاعتدلاّلكالعاوعنو اجلا دوصتةم اعل از اهب ك الون
 ضاغلاإعةدازر علا( كلربّيلات اداصلا] اونو

 . الو العن عرعلا باس نا اهو ةرومشلا ننسلاو
 ينمانلا هلا اركديل المل هوا تل جاهنال يكرم
 ىٍىس عج نإ كساو نع سا يدرب 1 (مامالا
 منلا حصربو يدب يردال) الج حالطصالإ ير سع برالاويىتسلاو لؤنلا نم نرملاو بدا عج بادالأو

 بس
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 0 ياعم
 لعن انوهرشت عوطتلاو بيلو ا ا
  ٍلعمأ مدربع نم ًاعرشس هيلعت بولطلاوعب ]قو ل 1 ن يربك
 1 بدالا نا مب الىملا مرش ركذإي و مظنل انه لا اًملطم دكر

 مو نموا ةرم 3 ايم اسياخ

 : 00 يبل ا 5
 . تسلا ناالا نمزدب قزفال نا ولع فمما هل يضف ذد ش

 فاضأ اراعزس ندالا (رامسا ىلع تاسسلا عز وسنازحر

 اي ةنامىصو تسلا كن امسرح إو لكما
 ركع روس ]1لان أص(و مس اهيل هادجر 00

 تكيس ال (ولنا/ن الصال نأ ىلا ةرامساو مالكنلل انيس
 مهلا اعز قالا ماحلالاب يرطب عقرامان سرس

 ظ ل دصنوعو هيا أو بارا ادلع

 00 هلحو يضرلاو تورت ل ظ
 كارعتاب / 1 الالقو راصغوب راي ند 2

 ش كن وكاموعو رتاج ا رات 0



 ماعل | بسك نأ ذررظنو سرع ةهاركن كير لع د لوا

 ن | لصالا زير ومال از سوهو ىيرم عج و ف انسو هُو

 دب اموري نوال ن اهب يعدو منبعل اما امارحءسع ينيدلان وكي

 الاورام عودرمشخ كلارا عزان
 - نوكنإ م ىتخو رواد ا يضر زل يعير دلا عبو ليساسلاو

 ءالصلنع يلي اكر واحنأ دحب اموركم عسنو ىنبلادعن أءو رسم
 انودس نركب دقو كلوعوالنلا و عسااو ةيوصغملا سرالإو

 نكدرزعو يسارك ب اودلا د احن عئرلاو لعن ىنملانع يباع ظ
 تسأل ازهر دوال ام شولا نمانههلارجر تدصتاذر ابو

 لصألاب كتر الاوهو مرر ماما تيم زنص يرلاوعو منع ما

 لعع ا ناينالا برجوا ةعاطلا ضّررغم نمرمالاَ لطم نوكيا
 ييئلطم نوكنارصالا كرف نر يعل نول زتوان دنع ظ

 رت اعااياو هرعل نوكل كو لعذلا نع عانسالا بوحول نم
 للون حولا نع عنراو ضيا واما هلو دوصالاز
 لا نالّيَمس لد وتحب اهاوةل امسإل اوفو هول لع
 راظون إل صح مادا هجر فسو ىلإ نعو رطامتارحرلا
 لاا (زمرط انسماو الاريانابسس أ وأض حبال إحر لارولع
 هلا سوبا نعرز وجال (عرط اير واضعال ايعالا
 رطانتإ نأو تلم رئوءاسالا للان الز رحب هنا
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 ا صارو ئلالمالانا املو
 هينورطاعتلا ديبالا ]غلاب نمقيلا]مخالت دل اسسالاو

 "اولاين ع ظنلا ىلع ل داس لاو يحس اا جلا و

 لغسل لاش لا ى(دق نموصو هشلوف نيهان

 ٠ بتانصيعشل اسم يالا كاقارطاذع هجوادح يانا
 تاليه يفو يصانلا تنمانهدارملاو ةرحومر ,مرقم ند هس

 هدلوتإ ع .|رلعلاو صاضتو صاصتر ص اصتد تاعغل

 ك اضعانممح رااح يأهل دال |ميكب ىلانذال 0

 يانكاوتلالعم مضل تشر تدعو نيج ناللار

 كازعلارر ازعل نالخيب نإراذعلاو هشنوت جامعا

 والَسِز ل خمازعلاو نذالا نب ضرتعم ا ضابلا مب ىحاو

 ظ ئأولاو ميدب انور ومهتملا نالت اضل نر اماو انالخ اسرع

 يفر ألا 4 حو ماع

 ضايبلا/نذا/ا :ساث نم يللا باسو هرازعلان أ اهينعو

 ةمللا باحال ضابلاوصراذعلا ناكل تاضلار دقولولو

 0 اروللا تاج ريفام تالاخو :وهشملا تو و

 1 "طخ ضاسلاب هريسقتو كاك اها اج ءلاراذعلاق

 00 ترابا فاضلا ار ردة لّعلا قانتاب ضانبلاو تالذاو

 بوص هللأ رهحر تفنملانإ 1 ناو تدل (هرئأ اًئداون
0 



 ١ كلزجي ماسلا ع نسشنرانعلا ضدالا# غلا اسيل .

 نالئشال ضايلو تالخ ان 4 امتيلتا نانسي كال

 ةرسلاكب اضاحتلا/ ارب تعالى باول 'نأدنلا دحر فسوب

 هنوكأ ل واو عمال اهل انا ابسبا [بالافءسللا تح

 ليتم انورعشاورعشلاانسالايهسطقسادورعشلا !| تان نان اضو ماس ناك ناذربأل|تحلخاددن | الو رح
 هسا الادح امير إن |يصنلاد يااذا حورصضد كأم

 ] ظ ةيساءعم نإ ناو ىربنلا غاثالئيلالعهبصو يرسإلا

 يرسببلا هدي عباصإرر ولان مر مص
 نكل الي ةيوضم

5 
 السايل انإ نيه نيجي ءالاعس عبو

 ظ حام او براشلارعشيإ نو قنا |عالو هزم لع عضلااو
  3لالا لاا باو نمدلا)ص اع يللارعش يس تايادو

 تاو تنانملا او رس البلس وكن االإرعشللا تبانم ا

 اهنا رع تو جرم نينيعلازخاد ىلاالالاصبا

 مو منعدم ىسايطنباررمعن نساكككذ الناسكن 
 دا الام صيئح عذلازكفب ,الو طلاك محلا نال اذ
 بجااضتيجلان ماكنت

 لوب سل لاَ نسالو نقزلإ ني سركسا ام نسخ
 اسي هم ٠



 > آن ارنا جالاوصد كس تاااورأ ضعي وعبروا
 ولي انو نقل ]دبع ميلك جال لشي نقارل عت اع
 ليال ىضاطاملقرا قلت موا براشلاو بجاخلا ىلح

 يس لمدل أونع حرت ميؤصو اصعا دوم لع ناك و ةداعالا

 يم رلجارهاظ غانا او اسوم ةعشر ةرلج (يللعو
 نملكلا نالَض تزال بصو حام )تجرلو زلجملا

 ءاملابجيرلو انصوف ,تطوءىجو”ناخينماكي وانخ ٠
 هعكو ىلع لزنف هسار آسو يانئاريرأ رحال ميرُسل

 1 تدئرراو ين او انك ولا )سنعو سلا سْرف ب طتس
 5 جر اح ىعبنا صمرلات عام ال اصنأ بك تمس دبع

 كيلا ميلوت سال ارك ًالفالاو نيعلإ انا
 اير يتلا نيد يانجئترملا لا
 ض «ميلاو ونضولنعزحمو هاري تسول و دبا
 0 انس اًعطمولو ضرال يع ,يعارذو طب اجل الع

 هدلا مجرم 6 (معضوم تعب كلا نس نالخرلا ا

 نمل المو نردلا ال اغبامر افظل ار نيطو نيج برو
 ٍيسلكلا اعلطمزاولئع يرتشلاو ٍفدداو يوردلا نع

 ١ ةطورلاس ثلا لا يا سرا مولر زماننا
 0 جالا نيل مسارات إلا ح



 .. لكم نا صاخ او ضو رار ارتست الش ا ميلأو ضر
 داما لحا نب احا نم نالوق مستر اروخإو سار

 د عباصأ تال رازملم امم انو سارلا عب وعدو ةيصانلا ٠
 كلايلرتر تاس كالي هر دهس دبأو مع مدن[ يصر ىعناشلا
 . طكصبلا نسل اونو ثاحتسسالا طش ريا عدن اطر
 / لحرس طنزكلا حوو سارلازكاب ردع نان هارجر

 وكنا ضرولا سن بتنلتن ا ىاع سااش نأ الا
 اسرفن ركب تقف ناك نوكيالر ارم ارح اجو ||رفاك ءزحاج

 ت العر الع بوب زلال ماللا ضرملا ن ثاذ كن
 يونل (ئئال] ماكل اىلا ترطب ناو يلع ريتال او

 ناريىتغوالع صوب ىزلا نظل[ صملاوهو صئانلا

 تاكرالاليدغت نا لرب اي العالم مر عرعز اوم قت

 للعمود ٌمَحاَنلا مو ددنا دحر نعسول ىنإ ع نرد

 (ي كس ارى عم دقدلاو هنع ماوصر ىداشلا
 ليقل ا انود نم يف نك او منع مهإئصر لص رنعإفاونلا

 جال مارك اول تح دحين لاله ضادشس يل
سال[! عريلع (متعرن ركام

 كتم نهري ا دوحو 

 . لأ يرن الني الأن ربغكللا نس ةعحشلا ةومو ةبزت

 كيوب فكس هدو
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 ق طش دلال ارم ار زيك با
 كيور هكلرفم عب وانا ة سئ ازمات ظ

 يدرالا ضو رمل م عبارلا ضرما ىانمسكلا
 اوص عننرملا قائلا مظعلاوع بعكلاو نيلحرا
 ُى 011 را معلا نع ز تروج نعال حان
 [كهرموس كلذ نال لاك ارّوقمرع مرولاطسو

اذا خلاو كلذ ملادجر رول اماماو لعن 3
 ظ 'نيلعنرج م

وم لأ ا,ررجراشساو يعكس نسا مخ و
 ظ عض

 يلع رب هئاَعَسا هوحوو ةراهطلالا مانمز مش عطتلا ٠
 دوبزلل ايد اوزسّول امير ا ائل ادن 8 را

 تباري تاننرال ارا نا تس أ ميمو

 هنو ناكنا حالا صلف لر نْوعسل عجور
 اين ىلا زيدي تالي راس أ
 لس دلالي واسع الصلابي مذا ذااونمأ ندلا

 اعرلا لاه امدتسو زعاف ئىعمل يتق كارذا وب دارو 3 ظ
 هنو ريحا رب لورمام ىلا ميداهإب يا نيرا ند

 ةمالعلاداربو ركذبو يرطلارمهرش ملغ اهلا د

 0 درا دملاةقزقل بوصنلا
 ايعتوان /انح وادا رهو الكوع يلج دل 'آ

- 



 اا سنو تعلو شمل رينجول سانا اقع ظ
 ظ لاحت لوقر عت نارئس هلال( سو صنلاراوخ رساولارنسو

 ىلا مايتل/ يس درااذا يا مهرحو اولسنع انةالصا ا امهادا ظ

 10 اوضوسلف كانم نس مفاذارأ نون دحيرتسنإ الفلا
 «لصركذ دنع ىلع مالكل ا رسر راو طل أ باحال نالخ
 ظ طرش ثدحلا نم ةراهطلا نبا نلفامتا :ملوت رنعق سايد بالا
 مالاوخ ارح ساكس و رباوجسماو .ىلاعت هلت ةنسماو يالا
 محمو الد |انسازعو مسوربنابملا نسون ارعلا فلا

 يى رمسع مدل نمر يناجلا امن جازم سمرا ارارعسو
 . ل تام تالوعو سارلا سجن جس برات ضيحتشا

 ظ معبرا سا 2 انلل
 ن | الإ عسر ارجسمأب لمولانا هم بجو هربزم تف

 "الك رك نعال لكلا ماقيزمالاماقاسنا درر ىرمرلا ندا
 ةحللاو مل صا الرئال ضيحَسلا ل وملا اما يصغنلوولا
 دكا اعراضمال اوميسَسلا اهلا ديف تالف اصلا :كوقلاامأو
 ابلاإب ةرو رص هرغ نم مبسأإب اصالف درصفن نم ءوه يذل
 تلخرا ني : :غللالعتا عامحاريلعو ناصاالا
 ههنبا ملاهي وع 0و داوي



 تلال عباصالا طقس ٠

 ' نالوا :

 ظ رعت ا تع ع يدير شبا سار تيس

 ظ و ردااوجسماو ِءرسِرَقَتو يال اذاكر لالا ا عنلا
 هف اضاًررو زو ص كلذ نال .لرلأ باحسمونتشال
 : 1 هن شال تعسر مال ا |

00 

 ةيرل ( ئصل هب روحو سل (صالار لاو صالاو

 , رثراعو نكالا عم ل 0

 متايزتلشلو ثكلا ا
 . ادلب ضيعتلاب ميتا اهو يردي ]كلا
 تسل اهو عضو ابلا ناراسعابا/ٌنيرطلاالع
 اهو مضلا يور يسعنا ادعت ضوملا صج

 نا: اب ّسصانع 0 طاع الاسرع

 لخلل باها: كلن يعما الج ندالالا ظ
 عرار سرت بعز برصوس ا //(ضعب ّضوس ضم

 لدحتن 6و اوذلا' اس ةرمغم ا كدح َيحلانًاهينعو كشلار
 كرمو نمر برملا انصو نايا ]ريل لالا يزن ا
 ٍيبلدلر الف ضعلاوسا لعولطنبام ند انا

 كر عدودحرلا (ا[سعلدج ول ناررعشوا ة ءس

 اعرب تلين جلالسم بزب
 « ما



 ا

١ 
 1 نيعسرئوعر هيصانلارادغم دلال جفن انؤجيدنا
 ا هل نكت ةيصانلا نع ةضرف فعل لب ةريخم ا ثيدحو
 / 5 رادتلا ايو نيغلإ لمع ثردح ا انادؤب لددسالا

 جلاللايلل لاسر ساولارخو اقام عراركلاؤ داحلا ظ - ذااناب نركردئئالع ءانطسولو نرعان لع يشد لاب 5 ان اب نر كرس لاءاالف سارى لطم مس ,وبذملا
 تلخد ري تلفن انو هنالامبعا بام لع هال ش

 ديل [سوسوب وعساك يان كوتوعتو مسايا
 مكلو نالت ب اعيسسالا ميم ططرسنا انت ءاذل أو
 تحتسب ارتسا ضصتستباإ اخلاق تلخد ادامنأ
 ١ -  ىئَلو لارا دررالث ايزعىاعت ددا ضر ةعيصيإ نع ١ نسح ان اور ىلع عونص مناف باعيتسالا طارتشالا
 000 هئرمزلا ةنسلاب هانضرعإ. لملف ابلالوند نم ككل 0 لدتا تاومنم ناورلارماطرم ام درسنا انلس
 1 ظ كك نعد !يهيرر اعل مالو ةالصلا يلع كرثيم 7
 ”ةاخا 7 .. ىلع را (لشعو يجار ذل ةءرطو هجولا ةيرعداسرم
 تلات ب اعيتسالا مزار سعل انعانل> عرش دالاصا , باسل لالريوةلالدلا فعن ةررازابلا تلح باهشلا

 ظ ظ ذا بائكلا الطلع رايز نكن يستسلالعءالحرلو



 - ةنالاراعابلا اهدا علب ىيظنتا/نال] لو مسو زا ثح

 . ىياكام| هئالثلا اضع اللعب ادا باغ مناث هموت
 ملح از ىلاعت هلوقتلالو اما او رهاظن ندب اورجولاطسب

 داملادوكن السي منان مالك( نفي | بعير الإ ع
 بضع واس سارلاوفو حج يمل لع سل م
 2001 ل (ىرم (وعفاذاامارج او أ

 ' لاننا اول نوايا بشلا ياذا
 انو ريلعرملا نيح لوخريريخا ماو بصنلا ب ارعالا نم
 ظ محولارهو لوسعل |عافطع غلا نمد لرلا لوقت

 در قراذااماارر ردا اروصنميرقاوس يدبالاو
 وقاانوللا اع: ثفطعلانارعاط وضم ا|ءنطعن ظ

 خوبئزرج انالج الع فطعل اررلح لع فطحلانم
 هابسنالاس ايثلا الا ىلا يدوب عضوم الس ابنلالا ل يلا يدوبال

 هرجو لوعل/ءانوطعم اتيان وكيرجلا كن اذا اذكر

 ىلع باغالا وملح اوفا ود لعالطتلللا رواج لعلوم

 ظ تاضعرشوت امن طعلا رحال ناكاوسر بشكر اوجا

 . دايما ف صو عئرلا ب خءلصاو بصر اوجاع خر
 ةاناملو ميل نو اعترف تللا حج

و 7 /نيعرحو لاق ايل قد ااوباركا * ا
 درست ةرصح ها
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 حبو كلاتو نيعروجب نو دلك نآللو ميلع ا
  بنيضوهاوج هولاو با زاوغل ةاغاربس دو عجل
 : ةعاجزاجام عج لاو هر

 تقالز ولو عوسم ا دزمل العا "امانا يازجي

 دوو رظؤل انص لاعومسل ىلعاو سايل
 ل اذا نيلجرلاةفيظروت باغ نيكل الح الكام ظ

 لونسرا نائاوسعم (,ز ىلا ناسا ةياعل ارك حياعمل ٠

 كور دنو نأيباإع توي حلاكراص اصازعلو ازول الح ن اكان

 هجدلابو بعز لشواصربم ماللار هالصلا بلدا
 ةيالاز اك انارب نوكيدبالا الملا ملا تبالوضوازع
 لسن ثالث انعا/ ببئر الانا تاكل اوركدو

 ل 0 ميلر تلا |
 ةحوسم سد الفن ظلدط ادا ةياعلاوب نيكل
 نإرةلاير عدلا صر يجنن مزة ياغمل ترصنإ جملا نال
 ع | هدلا مر يرصبلان حل | نع ن سا ل غلاو ل ')
 وادرعو امرببرمزعلا ا ىزاطلارررج نري ساعيم عج

 لل نالخد نايسجلاوه يارا و ظ



 الربا ساجر فز كام ثالثلا انالعر صانع
 اعلا تع خدتال ياملاو بالا انناليلا ءلكذ ١
 | ويطي اعلا ناانلو موصلا باز خري"لدلاك
 2 تاتفللاناطباضلات طافش اغو تاشا باغ
 ردلاةامانر وك ذل اريكحلا دهن راغلا تناك ةياغلالع
 عصا ءوسءال ف لحول نأ ىَرال ا معاس كاسمالا ٠ . ىلع قلص موصلا نارك ا رم ةياغموصلا ضإي

 كال 01 الا ةرركزلاناعلاو ثنح اكسم ظ
 كيل عباصالا سور نس لو انتر رلاوسانأل ظ

 توتنوا َينرلاانو ال اطاقسا اَعلاركد ناكمرغل
 هل و انن نأرقلا تارت لاو قي أرَ رم ةباغعلا
 اذه لا فنعرلا ان نيرك كلوَمَي مو هزححا يل
 موصلا باي بللا قال خرنال كو فيض
 اناكسعكلاو قفرلاو ميبلا تيا خرنأل ظئاحلان ا - طئاخ انهّناسزالا رص ران تمدلو تاو
 نتا نبقي حلولا رسي ]علا ناد
 اعتدنا يسترشعُي ,هتنساناو هدو ةلكلا

 0 ةمسسولا الج هلو صا نار لع اوضول السا
 داس العر لبقالاهتسلا ره يشل ركن العزي

 ىرو علا :
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 اشكل تس اك يردد

 0 لعنر ولت ياض 8

 حي روضولا نهم شمال نالت يسب اهناو ةبارعم
 ناس ومواهب اهلا

 اوضولا الإ ةيسلان رح هاوظلا باكا
 الرسا انيرا ع ملاعر ا ىصر كلام لرئوعبز سمر

 هللا بسن ل نيو صو ا/م السلا ءالصلا هيلع هلع
 . يئاكل املاو لعل ىقن سدارلا كون نحو
 هدو زل (نيكسملا بل مالملاو ةالصلا يلعولرع
 ' جب رررول هلاث نامللاو للاو ن انرَيلاو رمل
 دار امك دصلا يبلع مرح ىح نكس ادح نع سرر
 السلا لح هر نكس لساكب سل نأ
 عناحور اجو ناعيشس تسب ىَرْلا ع نسوملا سبل مالسلاو

 هن [ ميدار ان رتكل اكلي رح ونا ببدل يأت
 سدلزب در مل انمدازكت نايالا تاس عاف سيل
 سلبا دار اب ثرح ان عب حرب اًوُسو يو
 بج تلو زال فعيلاو بع الماك اونصو يحن



 هدد

 لاه ضيازك باول يلع

 لبربوةاضبلاو ةسسا ونزع ,لجرمصب ارعامبولخ

 نر در ضرلاب مح السلاو: ةالصلا | مسلعرنأ التام

 تان انا ما اتلداةح افلاك اهومحواال

 ريغ نمو لعدن يمص لا ميظاول ةيجاو

 0 ينل اولا نغمة ماو كولا
 قحِكَسلا مغ نالضف بسلا مالسلاو

 0 الار ةءارعم إو ظ

 لسضر هشلوت ىزاعلا وركذازك ظاول ان ود
 رج دقن ةنسلاو انالا اهعاخد امانا. ”نسرلا

 ضون]خلاسئن : اماه نيعسيرلا لان ير لل[ سنع

 انرغازوم لعهانلج اناو.
 يلاعت هلوق ناللط | نلاف دحاوار بكم باتكلا سن
 1 نو دن ن اظل الونصح ْمَحْح بالا حهوحوا 7

 . دعاوح ا مرعب انلقيذ سماء لعل نصا يتلا

 0 امال عل اوفوعدو رحأ (ثدحُو ّبتلا ظ
 ني نر عيار ومعناه اسألوا 3

 لحتز (ةياضا | الار وررط ناك هلل ىساركز يرو انضر ض

 00 ذا ا 227 7 د :



 ناسي سع ري ل

 الفدمانم نر كدحا ظميسسا ذا اذا الا ةالصلا

 ناكررلالن (نانالث اهلين ئيسانالاو الب نسمخل ا » '

 ةيتصول ا اٍقِح طشرنا هي بل امحر ىردركلا 5

 ظ لسا مالصلا لعدن ا ا وءلن تنان

 يل ا راحل يرلاو نعلن جوي

 بج نإ عيني نواب ركأ ددو ىركذوس رجلا
 سلع انارحا ثررح الرا لاارظن هما لسنع

 هن اقةزساى ا اظن بالا تعاند عاناال رخل
 مهونلا لسلعسر ايت مالسلاو هالصلا ىلع :

 : هل اكس هر تناك نما يردن اسم دس

 يلعب تاجا كن نمو سكرارعأ

 اعتناا زان كاشلأالا لوزرالن يملا نال ببالو
 2 ا تسلا وعدو نو دام تبعد

 5 داعولعان نيتك يدون اطيل :

 ناك هنأ
 تا مالي 1-0

 اطل اَرْسَت ٌةنسسلاو ةداحلاجرخت قانا 3
 الا سم عبر ترنكالا به ذماز هو ةربغو

1 
 أ
ٍْ 
١ 



 لاخر اناطجتو ةياخلا نا 59 .نسال
 لوالا معلا رعت داع اك[ ذ( دل ارسغتلا تالا
 2 هل احدنا در د دودي قطا

 1 ار هنو” ئاكلإ هركليز عيل

 ا دل اجتسألاو الادوحودنعاللاب
 1 ا سابا 1
 3 نيسلان وكن إ نيوييإاز_وعو نطيل |: نم جر أم
 ظ ةنسوعر هلزياوخنأ بلط يأ زههس اكل الل

 مصر دلار رد اعرخلا دزيملاذا هور جابوا الإ,
 . ليصفلاز دكا هخر ىنصملا ةركذ طححضم لو
 0 الا هنلا هجر ىتع الا نعوت هس ىزل(
 016 رجس (السلاو ةالصل | هيلع شوت [ل بحاو

 4 0 الف الزبون سن | غب لي ظ
 يجرخلاو نسل و هركذ هنع هفقإ نير هريرش
 2 ايإعوبجاوب سانا لع دن كرت

 000 ا لال ا 0
 لاحر ُىلاعتءلونل انش اكريصلا/  حاكوالاو

 ١ تارت ننميتلا بوساقاد 2 ,

 ا
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 يسرنا لت واما راح ا نوعين |زناكو اهتناسأل
 ىو رج ايلا هعمورلسو ,يلعس عصر اكو ظ
 كامن سول در اشالا اذ اناقر يم بالعنف تو 1

 رسلان اهداعارش مولا تكضوتسا نونسوما

 ناس تفند ولوشياساو
 تكايّمعناولاك [ اصلا نوصرتام الل ىدكلتلا

 نو ركتسا اور ولات ليال عن رشا
 تس مالو هالصل | ءللعتكاىتيعتاول ام اخيرلاو :

 "نار اس الاردعم اب لاهي س لحن كلا برو
 .ام دنع نوعبشن يذلا ان يلع نادي جر زع

 ظ م الشاراحالا طئاعلا مت مهلا لوس اياولاَعن
 مالسلاوةالصلا يلع يتلا النذر ايجالاعتن 20

 نر هسرملا ىرث م ةيرفدملا اءوضلا/ انفو ةبألا ظ 1

 . ملعت الل ار ةالملا ىلعرنال بدا انا اًيتسآلاو
 ناسرزاانال اننا مر هنسيادقو يرخاركر ول

 امر ئوارعب نو رعسو اللف ن ولك !ءازناكلوال

 اجتللا ا ةروصو اطلت ن وطلب ارك ولك 1

 ردو قانلا ]قبر ل وال ارت اهدنا راجالا ١
 برا 'ايزكب اشلايئر فيرصلاو# انه كاشلاب . 1



 ركل ا ظ
1 

 و4

 ءانا

  ىلد فصااف نالك الا ]هر نالارردبو
 لسبالم انسخ ل والارز تاولن هاصح

 .  تائرالف الار زحرالجعت هارلار اثلاو كار كالو

 ١ ش ليت فيو اهيا امل اباختسالا ةروسواعلك
 ..ايورباكي طسولاو رضبلاو رصنحلا نوط هربد
 تسال ارنا البلف ادوعص عباصالا, اسمع سيلا |برلا رىصلو عسحالاب عانتسالا نعازارتحا
 تارإ اذا هصننبر عسر ةروعنضوب ]سعر
 ١ ُتالَّدَن رعقم ىريو هتبابسب هصخ لعصر
 اخرالازت رسررو ةرملكؤ راض اخرال [لك تام
 . هترالن ان اًءاصناك ا ذأالا تظتلا ميل سرك
 لضاالل عجن الش ٌرَقْزع نش هاخرانآت
  اهصس رعصت ةارملاو از هل اخيرتسال هس عشا زلال «كدانك موس دست فرجا
 لج |عنتاكداذ دعوت اعماهطسواو
 لجن الة رح أو عبصا, تلدبرل اهنالانغصوام لع

اننلاو ايمتسلال ان غل اسو هبرعْسالهر
 5 علابامّيوء

 هل رت ن اك حسام اتشسلإو ىنينشسا نق تيصلإو
 دل ّْ

0. 

1 

 ا 58

| 

١ َ ١ 

3 1١ 

5 5 

  727د 0

  4ل 0 ا  05ايم او

 ب ىلا 5



 يتبتسل باو علال مان ناالا تيصلاو ىتمتساولام
 - فريم روازهو كدكلجل ايو ايار رغب نا يو ةرابلااذإ
 ”٠ ىلاو مملع بظاو مالسلاو ةدلصلا بلع نالت شس طع ع حرم
لجلاو كمل ارحو دقو ةينسلا كعك دن ةزس لا عم

 ة

 رو كاوا راع يلَمْس ل دناف يارعالا ثيدحر ند
 ازلتضضملا لاح كايسسالا تويت, ل علا جاو ناك

 0 ' يالع تاقرالا ع يجي كووول ]هام ف وانا
 سدا ةنسن سوه يش والو الول ساس ايوااطر ناكل اخ

 واسر عوالوط كاسيو دب هصاصتخا مرعل'و ضرلا»
 ترطب ايعببسو: كارالا صالون طر ر احسان
 ظ حاطب هلَقف دعو ٍريشسلا لوط ءلوطو_ ضنا اطلاع مظلغ

 ١ تا ا
 ا ايلهخللا ةالملا 2
 | 0 كس وأو مبلع رئالوضولاو ناس امها

 ريفالا انالخ [سغلإو ناضرت اهو ةيطاولالع

 ها اي ناعما صوتو هعمل
 . وسبل ادلوضولاو ناننسة بانل او ناسز
 ىسسالب راي هزيزعل نذأر انالث صضبألا هتيغبكر

١ 

 ا

| 
 ظ



 اذار مالسلاو ةدالرملا هيلع ٍحيونصو نعول ارضو كا ذك
 ن احق املا ٌىشنساو هضم رم نكن ادخ ا
 - مدس امي مغ |سلاو ناس انا ذز والمس كعنو
 لعلاو ةساو وصولا ةسيإسو نقيرابطلاؤزاصبأ
 ةضرْضفاو غلاب مسيو يبلع سلس هلونل اًماض ل لاذا
 ٌناننسالازءو ةرغزعل ايد 222 ,ضلإر يعو نأش هس ال او

 مرسي ا ننال | سمو هسلوت ىاكلإئ ال راتنتسالا
 صنعا نصر ىعن انملل اذالخ لي رجآمالس ارا اس ةنسس
 ناسدارلاوسارلا نم نانذالا مسو سلع دا [صدلوت انس
 ثعبومأ مالسلاوالصلا لعبال ولان ود محلا
 ١ ثيرارلا سارحر نيدلار دل مامالا تلاع ىلخلا نإسل
 . (كالاوجزم سار اصعل لاعتمشلا نأ الا يون ىلإ مرئنت ا
 لاسنعلاو ا ريسملا امههفطو ياللا نا ءينسشاف يسمل . هكلار برا[ ةؤيظوو ]علا سس دجرلا :نيطو لعق
 ١ ستار انس ناثؤالا لاوو ماللاو هالصلا ءيلعزمسن
 نس ن اكول بست ناو ]ل ايس امتع ظو نا اني
 ألتس ألا ازرع امرلع جملا بوس بجو رارلا
 كو باكلاب تان ارلا سم يضرم /بونباال اما
 تام ىداّسالب دحاولارحج تيسيالا نم شذالا

- 



 ممكلالا حرا يضرك د اول ارمي تنراع تاكل
 .هالرنَع تيبلان ص ناىن او مطخ اى ا محرتلاب داتيال

 الس ةالصلا بلع نال سرها يللا ]كلو هنن
 للذو ملح حك لد ان املانمانكْزَدااضْب اذان أك

 سل اهأو 7 لحوزعدر براار لف دلل انوءتسدل 37

 سر صر شو د وأ د ىان نس بعمم ضر كاان

 ب ارعل ارك |هرزعزت اح نعش إزصر تسول نار نع
 ذي ايل ائاذكم وملح ا سام عد اكملعاف حبال ىا

 هللا 2 فسوب مقسع فو اركض رش تشو عمي اخاص

 مالسالاز حن الف ا اا ركذو صهر هل فَ

 نع ةدسم هلع هلا صر منح ير نع يحسم
 هلحجو يعزلا ل اك ال“ سلا نا عد صر منيح لا

 ْ نوكيالنإ فلإسرم تاذالر نست يفر خادو
 ٠ تارتسال الع يور ايلتس لبو ملا

 ١ لعن الك ق وفي ارذسألا ثحنمرلخجب نا تيسر
 1 200000000 يكاعاصالال ول وو هانعر يدركلا ىلا شسنع
 هلزنل هدا ءْنسس سلحرلاو نسربلاعباصا لت

 ا ظ

 0 معباصا ارللخ [ىداص | اوللخ مال اوةالض) الع

 ا امجاو وا اضضزه نؤمن ابني د امو صخر ا اهللختت
 ظ + د وا اصرعٌلولان نا ىعبب ن او وهجر و



 رابخا نر ربا اذ ضرغلا ةدافا:نعرعاتت نا الاسالايلا ارعن
 ذارلحر لفلان ورمل لاكآل يللا ناو نسل معتم - لمفلاازوو لواو انلتالرضرلاو برحرلال > دمار داحال (
 ارجالالك اان (لاصناو ربو لجرلا ازجأ نم عب اصال اعيعبام
 ةنس نوكينول الكتل اصئال او ةخلاسا نركض ضم
  ىحآلا لوصو دعندنس نول اءادلا تدرعازعف نمو

 ككاارصولاو انيرف نركيفام ا فوصو لضاماوال اها نوكي
 . نعال ]عو هدلو قالا ل اضبا كرين لعس ثيدح او

 عار حالعلا دمام ريلاثلا لاو ةضورفملا ٠
 .- عرعوان رع ةعرب نئلذغلا ةايل ان ور اركتن ا سرر ميسم
 ٍناينغلاو وركذ :تسزنا د ياورلا ببر عى منع ها صر م ضينحيا
 .. ناُف ةيائلاو يلوا ةرلاعازارتح (هئلانلا ةرلإب دسار
 تلاعت هلام فدصلا يار عاهة باثلاو نر يلوا
 لكل فليت ءلاسلا نع ىف ازملتخ|العلاناملعا
 ةنكلاشسلاو سائلا لاو نيزت 'دحاو سيل بر نصع

 و

 راصإهر سلعلاب توون هكلاللاو ةنس ةسائلا ]قر
 - ةاملالاطان ايزي علا ع نب تان ليقو دا درعر فصلا
 هللارحر فاكسالار لو ا نع يكدرماذهدو دوصسلاو عرلر 4

 : داصالاو

4 

 ص 0
 2 د

 دم

 عا ' 1 :

 0 رئادابواطلاتنت حبو صاصخما لذا
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 ة/ءيطوتربا مو .يلعس ال سيبلا نع ىور امبعدلازم
 نر ىصوتوربالا ةالصلا دلل سي الوصو ىانه لاو 07

 لو نسر مرخاا | مل فعاّصنال سس ئوضو ار هل اور نسيم

 نتىبينم (سالاوضوو ىوصو اذه ل اقو انالن الإ
 دير ءالرجالا فعضتركت زور يلظو يدعتدمةضفنواداز
 انالم يصوتام دحب ةّس دن ديو نييرد يرن ضن اد
 فملا هراتحا امى لا راسا هكر تلعرلظلا الط اوانالت

 طهزعرازئن مالم او ةالسل أءنلع كوت عذ افاد

 تالئل العدازر ا اع ضنرراوضولا اضعالعداز يا ىّيفنوا
 ادقتعم منع صتنوا زرالثاءال/ ل _ةعأل: تلا نارورحم

 دنع علا ةنيئاطلا دازا (امأ ةنسلا نالخ ثالزلا نأ

 ةجاماوأ دريللوا النعل شمر رخاوضي ةبسسوا كيلا
 هلو اناطالو ار ريكس نركالن ثالثا لس داونعاعم

 ةياعلجح اعو عرشلا مل دحاعزو ادم اولظو حل
 . وا مالسلاو ءالصلا لع فلام هنفن يارلطو ليجملا
 الا فالئابوارل ب اوت لوصحالب د بازل وسفن بقنا دال

 اول دتساو ناضهنلا لا عسر لو ع نمودرذيو عضود
 انلعابو صعب يأ ايلس :نمولطترلو ىلاخن لوب كلذ يلع
 . تربل عسةشضع ل فاؤنانلو شلون اواو لدا حيازالا



 ةعئركلا ارل يلب انساك اع 0
 . ىلا نعنع ىلا عداها نصر ةررر عيونا ىكحرتو هد
 ْ نيود امل ن وارغب كلة لضم ءارلسو لع ساإص

  ناكإ ذا اد هو هَسفلاَو ارك اسمو از مرادحرع

 جسياواثالث : ماجن ارهاط نكمل نانارصاطن املا
 لعر |طياحل وعسل ارو 207 ال غو وسوت

 از نجما ظ
 راثالا عاّبالك/ذ و م لع اعرلارك ذو هوت ظ

 هُنلوُت دس ايئدلا هجر فنصم ا اهركذ رو ميعاللاو

 3 مان 1 ا

 الرس نم وارلحفد ا مايتم

 لع كلو طيش ةرب عملا رسادإو ظنا
 ظ لعتناضياازه يي ةسانلا ؛ ةرل اى ضورْمْلا اًصعالا

 ١ ظ هيلعرالكل ا مدخدقو فالجرصو ناد يحر فضلا ى ار

 . نم عار ار عب بوارسلاو عرفا كعام ا شرو هللوت
 مالم الص ىلع هنالكلذو سارعت زنا حنو نول

 .. نايتيو ناعدبلا كس لينا دت كاذلؤ خو ناك

 ةثاعملناةيجايعر ةسوسؤل عطل ل تلك

00 



2 

و مز عنءلع ناطشلا طلت نعوراح(دغ
 لعنب

 هدر, درابلا ام اب اب عنلان ام لولا ع طتلوا رت ال (ىلعت

 دو نانفكا لو لت ارك, يدعي مسير ئلال

لوسررما باملا لماع لح الل ىز ىاروإَح 56
 اميل عسا 

 يونضوضولا الس اؤ ةنلا تنصريارسم اماو ولو

 ةيهحسسم مشلا نوكن اس ةالصلاّناتاوا تزحاعنر ظ

ما ئِشلاو ساحر تنسلاراتخاومد
 كورلا ن

م ا باسر اح نعم [نصر
 يدا ينسر دن | دا د

هنعددل اصر داشلا لزعو مدس |
 الخلا رو ضيف 

 ياذا ايفريلشُت ءنع مس حصر ىعفاشملا نو اندم

 ظ ا

 ملعتلا رص م عاضؤبو أ هبوضواضعإءآذارحو
 وصول | كانك لسع هين ريخولي 4 است ذ وعوامل

 عتيوسولادشم دحر اذا أادأو اله دعو ايلصوتس ري

 20 نا

 9و حر 1 :

ب ل ةسلا تاانلو عاجالاب ل
 

 ادمن ني  ح «داع



 .ادض الصلال احاتفيررصر ع ةيلانعالخاذاوضولا
  ةعبط انانالةيرغلا ثصو نود كاكاو رسب

 كاَو يعل[ لوصح لاجسا بحوض ريم طتلاوةلاذالا
 (عطانل اك هنع ءقراغسالى سلا عبط نال هيلا نعالخ
  كومبالو قار الل الباقالخب ترجراذا قرع تارحا
 : انأوو اعطل اكو ونملا ار انل | ىرسح هتك نأ رخآ

 ا هيض رسل حاشا 0و ظ
 للكل ازال سرطان (انؤس تتسلق ن ايزخ اس

 مام وكن( كاك كلب ارح نم دباب ظ

 0 وول اسعا ناللب اقرت نصل سمار لاعرماطلا
 0 ةراعطوضولا نا كح صو ع رمح ؛ رعداط
 دال تساي وسلا لا ن ود سالت

 3 0 و ااضعا ناللباهوهزل ارحمنا ظ
 1 وهعنو (متجورميرطتل (ب انرم| نال الصلا قحؤن سس

  تاكالذ «تتلتنانةساخلا وذ نبَحلا
 رمطسغوهر جسوس ءوضولا ني ومتعسارهطمأا
 من مهعساملا تاكال نيلسنإب أفصو هسفس

 (ةسايعلا نع تعض ا ىكحلا ةساتلاو

 تم لام 0 رع ظ
 - ادديأ هام يحرم «اهعأا

 لَآ



 دحار كو جسر ل عوض وشمول إب ايزما لاحت مدنا نأ
 ةباصالاو دل اسالاوضو مولعم ئعملص انءطغل ائزم
 ةدايز سلا طارتشا ناكف ةّسسلا يعل درام ينير سلو
 اذهو دحاول اخو سايقلاز جال كا ذو سنل لع
 اهدوحو ىعارب طو_ضنلاو ةالصلا طرشوضولا نال
 ىلا ىعلا زر اصف ادصق اهدرجر ال تكتيك
 ىاب يعسلارثن ةليسو امزمةلحاو كن وكي عت
 ةالصلااداوضولا ازكفةنعحلا ا دال جي صحي برط
 عرشسلا ناالاريطس/ت ولمدعبط نانرمتلا تالخم
 نع ّئبروهوهالصلاه دارا لاحؤتارطمءلعح
 هم ثينحلا[,رينالو لاغندا هش تل اضعلا
 هِض ِنبلا طارتشا ىلع ديا ءظنلو ناكف تروم
 نسحاذو حل تعراذوضولا كلذ الواصانطرتض
 وهنو وكن ب ل اعت ميد | دن 'بةاريلاو هل ارو هجن
 لؤي سار سوس هب د الوامعخو سخي نا
 ىف (كلاذالخ |'*ر نع ض رغب سبا بتربلا الهو هيلحر
 يل[ حسلاو ىنصم ا يار لع بعسوه د هدلادعر

 ياعت بسلا ةياروملا فتاصوراتحاو ميس زنأر

 . طوسبلا ينج يصواهيلعس اجر يرردتلا حلا



 ا
 ىعداشللاف الخ ( رنعز اح ءعارذ ]2 ا ظ

 0 دجلا قانا رسل
 لصو يِنسَكش بروحسلار صولا يعوانل ا ثترحزكذ ا

  خاوض ع ]يلخ عنيو ٌهالصل ىلا مايقلاءدجول ازنع
 كار(: ككازكا فلا معن الو د اشدالل اًعَسَع اهرب

 فرع حولا رك نال مام الع كخدزيهدحو جول ادع .
 ناطلرنارو اولا نزع (صعالارراس ءلع تطعن انا

 عال بينتو ةنراغد رخال ةغلل اعنا عاحانعا
 هناكف لبا بيوع يدش ظ نمل عجل اكع جلا فرحي
 | دك بيلا بجوال و اضعالا نه اولسغ ا كاك
 | يشاع وسلا كحد اذا هسعلزجرلا كوك اذه
  'ايشللا نهزصتالا هن ويميفنال ةهكاذو ازبخ

 هكوبف عز انتل انكف بتي ا دناملطم ظ

 اذهريلو اعاجاو_رجيوضولا ةينبب سنفناول صنتلان ا
 بيرلو ريا صحدتو نطل اوف دوصتلا نالال |

  يئلاالعو نع ردلا ىصر ىعناشلا تالّدخا نا لعام ظ
 و4 هسماس ةارباو هوت هنايببكيابابوعرعا ١ )يا

 | | هنامنعساص يفانللاننلاعاليتزءعواذهو 0 0

 ىببأ 5 ا |
 , ل1 3 7

 ّ ١ | “و ١ ١ ! 1 ١

  2 1 0يالا لارا م



 - يشالعارو بتيرتلا انوه عار ملول ناو
 ٍِي أ ءديرثالوا معحو ]عاب طمم هيالاور وكذا :

 رش 'يرسيلا هدر ]لع رش مسار عصبت ملا 1
 لل نا سرلل اوان بداعش اقانتالإبز اح ىلا ئ

 ظ ا امردحاركر ل ضرعنر ع نم نا ديلا
 يمل ايدتل يعتز س نيرا رضون علا
 ن]تلارنع ككارف بيَرلا طم 2مم الذ يرسببلا ىلع

 بعت نارلسسو ,يلع لإ[ ءاوخإ بجسوهل

 ممن مايم ا]حّرلاو لعنلا ىحىتبلكؤ نماَتسلا
 1 انّسالاطيلاونيلخنلا سبلل لعتتلاو سس يضو
 ”نقلؤانلطشلاع رم لاو لجرلاو عرس يال سرعشو

 كاع ظنس يأ بر اتاعا دهشلوت 0
 دارلان ارلعا ةليضفو بحس لع مطن اروضولا

 نائمل احالورنع ن وكف لكل شام معا انص بيلا

 ةأردلا ار لوْ د اغسل بيلا ىنعا ملت اند بترا

 ناك نابعة ارلاو هلزن نمر هركذب ىلاتب سا أداب
 ماانمو لسان دا بذ ترعب بصحن ضازولا سبام
 بسر ناين نولي ناو شيانلا نع امن كوك نم



 ةنناةناعزر رار ا نظثالف صاخ ارًعماعل نال دا دكر نو ةنسيج نوكناو حسم ٠
 ىبمبلا هربرش بجو لسع رس وشنت حنس كاتو شفي غسلا ياه ديإضيرشوسو السا قال
 ايا فازعا شب ونار از

0 

 لغير اركرخاو( ديل ]نعد بام ىلاءراركتزحاو ةسصحو ]| ئواوضولا خا ىلا قاشنتسالاو 39
 دى اعت سااننابةادبلا كزنو اس ارلا حمنعبيلا
 لكلا ل ضغلا اكرات توكل ايم ايةاربلا كا وكذب

 . دينات ضسلإؤ روكزم ا كيرنلا كرت ذأ امنذال ا ىلا دحر يف اشلا دذع كلذكو ىلسلا قرط, تخل ام ان دنع
 «كعر يماشلا يبو انيرب فالخ ا عيص للا الاف دوكذلا بتلات لحإ تتسلق نان يايبرام لع هدعاطرش نيل انهن وكل لعرب ددعبال نبح

 0 ْ مد ققاينودانه بيزا 57 1 ١ 000 عاف تسستسا فد عن اياها, حالما



 يلع اعل الس ءانضلا بد دوجوم بيتزتلا نأ عم

 'وضولا ةياعر ناوه ءيفرسلا ن اكهتسلق مام
 ظفعال د يلا انه طظععإسح ائال اعلا ]سسإع
 مسا قالا اب ىحا بيلا ال صراضمطئفرررتام

 هما واسع رايك
 :الولاو ةالاوم ا فائح ا نعمت ةالاوملا ةاعارسودنلو

 ةالوبيلاوب نيئشسل انسب لاو هلاوب قيرغتلامرعو عبانملا
 هدا تال زاسحالا اغالاو اميدعجاذا اد ظ

 ١ سدي وى انونجو ننزل تجتسلا سيلا
 ٍِى لبسلا ف :رضول ا اضعا نيب عج نأ ةالاول | ظخو

 ادن يس انقر اهوا ااضعا ضع لاغتشإب ظ
 ىلسل بأ نياو منعا يصر كأ امل انالخ يرش تيبلو ظ

 علت اذا حمي دقلا هنوقؤ منعا قصر يفاشلاو
 يلا لا والخ ان دنع بان تعم هوضو توك مباشنلا

 "ب جاو عبوضعلا ىامح عنإتبلا مغ
 الابل حتشا ناسا نارام

 ا
 نفقا ذل[ لاعط|تءامحر تجامداغأ



 ىقسينلا اوم دز طول لا[ حاطب اهنالخو
 [َيلعتز مئفل,لريزاحولف كآذ لعمل بو بلعملا
 تاما ىدانتساعملا (قان قيزعلان الو زاوح لا
 مق الطير اف ريالا مهوجو اول عامي اع مل تالطا انلو

 كالسغا نك نالاالو اير سالرؤضولازاوح ع
 يضيع أو سسلاو نسل (نس ورع لعالوالول اع فقوتسال
 تاللما جشاينمالا ل صئوسوك وب ىيلعتتس مز
 بل ومو كوصالإو فرعام لع كلر ٠ ام ب اول
 كىتاكلا ي انك نسا (نازغك بلو لعدلا اص يلا

 ماب اولا تسداغتسل عجبا رعت ااتامار
 يباع تارتلاوأولا نالوا كد عيان منا
 0 هبل تب ياو عج زلطن رب كا
 9 ك0 ع عسل

 00 ا
 نايم اكن رل از كامو ءنسوح يامل ابجاس
 فا صسنال ( عسب تاعيتسالاهدلا هجر
 را هيغلو مسار ار قمع دبع اصعص نأ
 دلخأ /دلخ ا قبرطي 'مهعر ا اثار ربا هاك لااهربر



 2 ,ةنلكال (نليال كلذ ناال ال حتسلا الا لاعتسانع
 . تاناوورصالغرسالاريصنار درالازوجف قع شمو'

 م نر اشار ءلوعب دارأ اكو مطفل اع يأ ةنسلا
 هتروصن أه رخو ةيزلا بحاصوركذ امر خان يرطي ا

 تعباس اال" ن ومي عضو هيدنعباساو يمسي نا
 نيداعرالاو ني سدابسلا يوس سارلا مده لع تكك
 6 نير ابسل ا نطاس نين ذا ار هاط مسكو نيفكلا ليدوعلا بكرت سارا نحوس يلا اعيرعو نّذكلا اير
 انيزيسك اوان دنعةنسلا ناملعارس ديلا رك مضر
 ينماشلإ لاو ةدحاو ةرسدحأو ام حسن أ ةنسوأ ن 1
 الو هاسم تال مسأل كريس نا سلا ,نع لا نصر

 اك اشو اركاب د|الو دنس نوكرالن الو هركبالك لذ لعفول
 ثلتنلا ام الع اكن ايبلا راع و كاقو نا يعاد

 هدلارجر ىعفاشلا (ميذر خاله ورام طع تلانراعدب
 لعل«, يلثتن سفوضولا اضعالا ىدجأ سال نأ
 هن اللي انءالا دانس اب هنسيئدوادوب(يورامانلو
 رس ,سار سو اضوب عدلا ضرايلع بار لات
 5 هللا[ بسلا لوسي اسَوباركه كادر ةلحاو

 البس ررلتخ ءايتزازافلاي حاارم سرزل ا كال



 اهرابدتساو:لشلاز مسا كَ هدلرف ولام

 ناللفلا نال بام ثيلشت سالف. ايبرثوا
 . مالسلاوهالصلا بعز ا ىور انو فنعر اركتلا 10

 رجلا يور اه اع عورشموهو دحاو ام يلع لو امال سار
 هسار اقع السب ن ابر و صو ءنعددلا نصر ينحل نع

 هسار مدقملا اهدرر ني سارلارخوم لا دعنا سار حرس
 هلوق ل اكل اذكت اترسالا 2 ءواس ان اهدنرج 3

 اننتكبلا انو ع تدالاءعسترمرك ه تسئرنادأ اماو

 لستو ةرييج اء[ م اوه سيو (وضوم اطال عضوروع

 نانالارعّشالن |بذال (نيالابع اههرابهتسا كر ىا

 دعم اعلا, دتمالو للا البعَسم جا ااَصَماع

 ةلشلالامْسا كيس ارحر فصل لحح (لعافرخم

 نع تار الأ دوضّملاناراتعاالحاو ادا اعز ا ّتساو

 عضلاصالاو ؛لملاردال ابظعتت ًحاح ا اضف دع ْءلبعلا

 ىنبلا نعىنعدلا صر ير اًصنالا توناونا ىوزام

 كاشتتالث طر ائلا عشنا اذا لارا [سراعس لص
 فلّخ ا اوبر عوا ويرش بو اجريدتش الو اصلا
 بعذن ترخاءعز درارلانرا ريو لعل العا
 الار ناينيلاو ]عملا دنيوشلار يتلا لا مدع



 لالباطخاورزعر اوبر ملسو يلع دلع صول
 تاكنماماو تسلا كد يع ,تلتن اكنلو منسدملا

 راببومحلا لا نرخيت برغم اوى رشم ا ةعجم ا متل
 را رسالاو لاستسال (نصيفرلانا اموت بعدو لاما

 هدا اربع نع يور ام اعب سباءالك ناينبلاناماو اعلاف

 هتسيَرح ترد ئزت نيدرأكاقأا | امنع اصر رعت نبا
 ملسو لعد طصدلا وسر تارفّيجباح شحم

 ارحصلاب الو ماس بكس اعلا د تسمم هجاح يس 'ز

 دوعتاذاث ىساو | نيجرا كآن سل صمنكرلتا/

 لصمرس عقب ارواب ردسسو تلا بّهسم
 ةشالاونومام ىعم ا ازوبو كد نع ىو هنر وعللع ظ

 ىو نا طوحالاو عمطايسلل رض ش ولسان (

 شا (رسحل دن اسسو إلا امارسحا ناينسلاوإ ل! نيب

 نانلا, خت هاا, ذو كح اذ هو اهيظعت لاس عجول ان ع
 ازعل هلاح لع لات سا امر ختم ثيدحإ عد

 تغار سر يلع ساس نارا (ىرلازج كا ذ ناك
 01100000 ءالصلا تسنع

 رّهلاو سسلاَن ع نفسا لبو هن ونا يع دازسر
 يدب اةطلاواوبا ربان ايا اضراب دتسأو



 امل ار مالو رْملاو نشل اليتم اح أ اصقدرع
 ظ انا طعن انا انيالامي اسل امطقن امرع انرخم د
 !ضعب ل اعفال اريسك راض لات نأ تانانم

 0 اميسالك نا لاذ اهذالا

 لكمنع نرسل 0

 ايش ةداصلا نارهكسال اعاانل نسو كلذ ا

 طرحإلقلاو سغلاو رابلاو ل يللا هس ابا مو لات
 نس و نهلخ يذلا اورج او رمذلالو سم
 00 2 اج رعاك !لاعتو ناس

 اطخم اول لرا| مالا نمراختشسالاو مولا ىلا
 هلو هز و : (يىلا ىباعز سا عاطل ا | اوعجربو
 كرت نولي مج الز اهيوعالات إال ال سيئامو لاح
 أمنت حاملا نع لاح زاهر 550

 ا هبعدالا يوس العلا كرر هشوابدا اعامل
 | دل ايلاواوضيعاككسع ( (, سدي ىلا روتانا
 00 ل الح ىمرنل ملكي النوح سلا بادالا نم

 لالا هبسونولا نالائاا .تسدفالاريولا

 قاشسالا او, ضضباو هه الو هزل



 < ..ريتة>> ىضشنتننملا ١ 55 -: دف نا 0 0 سل ا ينجي ع

 3 ١
 ش

 ' : 0 ١

 وم يرسلا طاختسالاو هدلوت ع .ارلاىنملا ديلا
 اهلا مر ةشياع كو امينتصالاو سس

 لئلا رلسر بلع اس سلا لوسي ليتك

 يذانس ناكامو هيالخ ريل تاكو هاعطو ظ

 تاكفئذالا دل ازاهط اسال رش يباصلا باص كذ “:

 نر را اب (ىرنبلا ل اشيا"

 رسات تلا اموثينحلاو ابمنوهو ر اننسسالا

 ىسداوتل هاطيشلا تبس ,رشينخاو لازلت ِ

 يضف مان مدحاظتتسا (ذارلسو لغانلا :

 هسوئ جاع تسس ناطيشلا ن افاثالث ئنتسلف :

 ”ةرويعضوتلطيلن اصلا روكدمشيرح او
 وم انم اهعتسألا دنع ةروعلارسوةتلوت 7

 لا ٠

 هْسْو لامر هير وعىعس ان امعيالس عاطتسا ام

 اعضون دحرلاذ | اناتسال هيلع نم ىواثملا

 اتسالاو نع يم ةروعلا تشكن الكرب ايل اخ
 ابتام نايل ورد وزمالا لع جال يار ر عام

 طلع نعت رملاناك ناو لان نعلإو '

 تلافوارعلا ج أب اهنسل انالخ يزاخ عاشم دنعزويرزلا



 هللايص سس الاثو دخا هارالّوح قل طن از املا دارا اذا ليتو لعدم ىبلان هس
 ٠ هحجاحل ادارااذا 1 هيلع هس[ ص ينبلا ناك ه نع
 نمو لها ضرالا نمزن دي يحسون عقر
 السلا هالصل الع هلؤفل هريخب نيعتسال ناو ضولا باذإ
 ” احد عرو نأ ايءالو تو ؤ نيجتسالاا
 8 رو رضع ع ل) عر لع يسن أ ترم موه الصلا هسشدبأل

 1 اة لوسزو هبعاديت نادعشاو داالادلا/نادصتسا ]

 ةاتلإر شم اماةدعشينا (نموةالصركل صوتنا ظ

 ادع نادعساوءل كيرشا/ دو دلاال املا النا دصيشسا
 فصلا هركد دك اذهر وضولا ند خارفلا بوعهلوسر د بدع
 ةلّسلا] ةسسنا اعزمو هل | ناس رنعرهدامف هجر

 وى انوضو | ضف نشيل نا اهررو ا ختسالا ةلاحريغو
 اهردحا نيعضومئالا امائاكا برس( ضو اعماق

 يلع وول اور دوت (يموؤمزمز دع نال اواده
 هلل ارسا هللعاب الخال وخرل مضي نأ اهزمو تقرلا
 اتينرم د كزرالخ زي ياوءاورع

 أكسس“ هركبال ةيال | نود اهذو ه هر نارغل انسة
 ل نابي



 لفشمرئالن او ةكجاحلىضقاهنال ةحاحلا اضن
 ىبرطلا ةعيرات ىف تيبالن او هطياغرتسنآو حزلا
 عض دفان از ماخلا در رتيلاو املا دراومر لطلاب
 0 !!مىنبلا تاونعللا وحل اسس نرك
 كوسرا 0 اعللا ابو اولا نمئاعللا اعنا لاذسنو
 مملظوراسانلا نيرطو ىلخت يذلا كام ها

 ىلا الإ, ينوب نا ربو جباصلاف ثيدنلاو
 اع هنلا ضر ةشياعل سر هلع يدا جس هلوعل
 تصرللا ترو هنافارريحاب لبخفلا/ املا تنس ندح

 انالا المنا ايمو تززملاة نا: صوتنا اهرمر
 هسنلانإ مادتسال نا اجزم و ءوضولا ند غارغل الع
 ياسادحرر عساو نب د تسر هرماع نود هنماضوس
 لافةماعلا(نضوتم نمرارخت آم نما كلا بحا ننوصولا

 بانا ماللاو ةالصلا هلع كلان ةماعلا ضو نم
 لءاسلا نص تخا هرم رويسل اردن املا نامدالا
 [لاهنم تفاذا سس نام عتسلاو سنقل نم
 مبدا دزب ةدسلا با دالانمدنلا دحر فنصلا هركذامللا
 ليالا هزل لرسلعولو ةدسبإ |اعوضولاراداددع
 ةتسلاإع هتاع 0( ارباع لنا



 مركزلا ع

 "نيت يندم فصلا اهركذ ىلا ظ

 كلذ وسو تكلا زرع فركذ ام نيبو هدا محجر فيصل

 . هبهاركلاو بادالارك دددناءحر فصل نال ارهاط

 هاب هد ز لحال صاخد راعن اىزمر حار لك ؛

 ْ سساسسا تر ةفداسلا يغسل امتنا كنور نكيرسن

 ١ | ةسلالع رجلا ةتسفءتيهاركاماو هتسف نا دا اماو دلت
 وسو وركاو بداككذار و ايف دجربالل ا ثحح ظ
 ابنهم البل را يرتلا ط1

 لحب هزحا يلا كا حجس ل رقلاو الاي ارتنلا نا ؛عن دحب ظ
 يتلا دورك اع جراخومنو بيسو ضولا نم عارتلا

 ا 0 ات ايا رع ل الا
 تلا كى فران ام نمبو هدل| همحر تنرصلا هركذ ام
 ةارهالكر مسوالَمْل ابان نال اذه و رصف اف لاخي

 --ن و ر اعرف نسح ديلا دنع وعت ان س> نو لسم ا
 د ازورعلا بان تى الخمخ يف اثم دادزراسسح

 ب ةصارلا نسم مهنتدقةةفنم داو شوق
 ي اولا ءألإ برص فينمت هلو تصر صفا لوا

 هات نال وركم اير دش يااغينع فن لعام برع

 كنون لباريس



 زلط سمن ةروع لا صنعشل ارطن ن ا دركي اةرعاو رظنلاو
 ىلع لرب (ربكرترا دع نالةرو صرخ نع اع رعرايحتسالا
 ىياسب امزكر هنؤس نانلالا :روعن اذ ةسذماو بيعلا
 روع تزحرارغلي هنم نرحل دخإت اركو روع رم
 ةظقملا جبس ركل رعلار توت ل ملا ةروعر

 - اعلا ديوس ناابةيراعةيزاعلا تنسو برعلاروقلاز
 اننالزوعارضنةازلا تامدب بسو راعارلط اًيحاص ن؛

 تن الاذان تاباذا ةروعلاك(نبوصس تزهظ اذا
 رظنلازعالنا نين ناكة مدل و بيعل نع ةسبم
 رضا عضوميف كلذ صخر عرشلا ناالا الصا اهلا
 هل عفت هينو تيكهرصال ايا | ظنرطنمال نادال ناك
 لبان ناسلا ثروب ةروعل ايا ظنلا اولاورغتا
 طق هتروع ل ارظن أانةناءلع ء ميل يصر يدصلاركب ىلإ

 ىف كن اووف ةررعؤا ٌدهناَك اذاف هنيسمب سامو

 هلا هي يفسنلا نذل لاقاذك يعير

 وو فور عم ئازملا'املاؤط الار ىاربلا اّلاو بلوق

 املانالالاؤط كار دسار نمي ناس نا
 ام اهو تاوتيي سلا نم ئاض نا هىضيرميطتلاّ لا
 . هيلو اهرركم هيياصو اهلا ن ركن عبطلا أور دوسسب



 ةيصاراوهازه يرسيلا بلا ناشنتسالاو نضلاو
 وص يننيلا ديل طاذتمالاو لوو سلا ءسباللا
 297 ط تاو لوف دنع هاب اماعيف ّيصاركلا جوو ةسماخما
 رمز مالكلا هانا يتسلل يف ماكل او ملة رسبلا دبا
 تازيحا ةلاحلا له هّتعنوختب كالا 6 ملاحلا

 8 كلل لا نو دوعن ]نحر عناليعبت لكن ذا ملكا

 2 مهما كَرل ايس ن رك ةعبزكلا ةيارلان م ن وذات
 ى طظاتمالو ىزسبإل زج نالت ىعلا اريلو نكن

 رركأ مو بلع لص كابو يس ةياورلاوالخ ا

 نيللاملا ىرحا دنعالا كيرف ةرامب النزل (ن نتاكلا ماركلا

 ا دس طيف تعر يزجلا درو( طياخلاو أوةباسحلا
 لصا/ئيرومالا دضوينلا سف هيهان أم أو ل
 ملعب وو 5 نركدتو اماط 1 بل ان وأمن أ

 ةررعلاء نك ه ةلويلصنل انعم كو بلعزالكلا

 ههلال ارتش نا اهتح ةروعلانالان وهو (يمسا/ ا مجا
 ميرعار مسا يارس لكدنع كنز او دح ى اخت : 7
 ا منن انوهيعتلاو مم اللا ةالصلا بلع لانو ظ

 كلاحر ( ىضزب نيحر طياضلا دلعإلا عفر انبالني :

 نك نيس كلا ماركا ا يييوشوملاررهوضس ان لها



 اهدا

 لوسر كات كاع نأ هدح نع هسانرع مكح نحت
 كّحرز نسال اك ير وع ظفحا مي بلع دل [عصءدلا

 انلاغلدرلا ناكاذا تيارفا تلق كاع تكلم اسوا
 ءرياصلاؤنامدحلا تسوس احا هلان كو
 تانورصل سوم تالا ةر وعلا نشكل الانا ءنسرلعت
 00 نول فكن ام تشكنالفءر ورصال اهنتسالا رعنو

 . - > [ذآ اينهاظا دهر[ملاوالولا (ةاورلوتاتسا
 2 ؟ةالصلاهيلعتانهينىزلادورولادكارانا ناك
 نات ضار بادلا امر كرح!ناوينالمالسلاو
 > وأ نور يِضَبب :ساجلا عرفو هيفرشوبو باسم ا نم
 رشي ارشعنكملاذ اان كلذ ن و دنوا هكر وأ هيعط
 + .لربلا ماكو اونلتخا دّيفإب ساحام ان اك اذا اماو
 "2 هلو ن اخ يضاتيو انو انك ص اركلاوه مال امن
 للاى كس راو علو واع | ىنملارلاراهيسحالاو دلو
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 0 وسو هنعدللا ىضر هدانقولا هاور هنسهب رسمت

 . تسر هثلوت علا دعاوق نع ةانشتسسم تار وصلا
 قعبلاو هارت !كاذء زخلاو وصرا الا
 هيلا ليصوتبلا ن اكءنعادد ورى شا كام راعتلا

 31 ا

 يل ل : 1 8 جا “4 _ 3 ميس د 0 دهم ةهجحتم

 1١ وس ا يس يسيل



 ةديلتالا اصل #7 دلا اصرار بلع

 لص اكيأ عاصل يروم دم مجدارامالاو دادما
 دب معسح دنع عاصلاو دلادخا يخول لسع

 يا دعو ئدادغلا لاطرا ةشائامرلعتسادحر
 كَم ذاطرا ةيسخأمميع دل نمر يتداشلاو نس فسوب ٠

 لئاوإت ارم 21 أورعلا [اضعااازسعو هند و
 1 لسنا ا امزع دنا ىو عنب ا ثدح ب زصالاو ]

 00 | ١ الر تدرلا ةزسةساسوتزلم بلع دس" ظ

 2 ةركاو ا ا ]

 ضمور ننضربخ ارم وم 0

 00 يلع .دنتالااتعال نسف دما
 . رهاظيل | ظننمتخ نب يرددلا ااوحوا
 ب01 لكسر او لا هللزمو نطيل ثطع

 ب !ىنضر نابع نان يوروإسم ظ

 ةمركعرع ككذ ينو رسو ناتعسو ن انا فوضرلا

7 

 :ءلحرلاب ٍ : ظل



 نضر انهض ار اودع نزح وسلا
 تل افاعي ا «رعدنل(ىطر ةشياع نغم اعيلسار اكنا

 اطعَرعو نير بن يسدنلا يخل 8 نال

 تاو طب 58 زثلا [اعم 7 0

 ,يلع سا صسلالوسرانع تلك امن اامنعدملا
 ةالصاتنقهر | رقوانكردافو ابزواسرعسو م لسو ٠

 يداننانلدر الع "العين اشو نعورصعلا
 0 نم باععالل] و ةوصيلعا

 كاش اءضوم لازحلا اارخون نترضإالا باص اموهو

 /مهلاو (اسنع و أوت د ثيحاهب اعمال لبو هانعمو .:

 زامجس ءايتسالان العا وف
 دضأل ااحتسالاو م

 0 ' لا الا دوج

 ا 0 و لسعلا ىلا

 مهايزكواسو مان انو نك بقتلا اذ

4 5 2: 

000 ! 

 ظ 0 نع روت
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 ده وح 3 حسم 5 -ٍ

 - اضتسالاوهر ضيزيمَلا هسدرال |اماو ملوث
 - لاتنالارمطتلا يا سافنلاو صيخاوةناتح ان م
 . دل ري يزكا تناك اذ | مساتحلاو هن وق نايعالا . ريمدادعترع ن[ م دتو صر تالثلا ةرهنم
 رخلاو طياغلاو_لولاو مدل اك: ظل ملا ةساجغلا نم تالصناكدو بزيودي در صلاريطتيا

 اساو طرتس ةساضلا نم ةرايطل ان اءاشلذ ماو هوت عين ن إبر مدقو عاجالابانهورهردلاردت ٠
 كويك نح تناك |ذا (را/ظلخملا بس اجلات ديت
 تكل( ريفر رعتلا نال احن هلا مح مامالا نع لذ اكرر بونلاع ير خل مامارعسةالصلاز وتعب ل كوب م
 هنعو ماكحا/ل/ض حن حي لكلاب قيل عدرلاو رشحانلا
 لاء يرل ستور زملاكةالصلا منزوع بوث فدا جا
 فسوب ىبا نحو :يرزجلاو ل يذل 6 تباص| يذلا
 < نهال كلور اميلوبو رش وتس هدرا »د

 . ضاعلامرج تييةظلخسروكو يضل, ض راعي
 تبئحاضبضراعبرلو ييجتلاب سن دورأ (ذاف



 تاللتخا ةنذخ اوك ةمالعاهرنعر طلغلا
 العلا انتا ةظلغم (رزوك ةسالعر ايس اجيت الحلا
 ةحانلا ناك ذاوفم بجاولا اماو مل وثابتساجعو

 انرتعانهو اجار نركاتسالاوريهر دلارادقم ٠
 ةساعلا زل ايرلع ساجر ىتكاشلاو رنز كادو
 نصبر ار هداسملا جرا صنلا نالاوسا هكر
 ن ال ًاوعع ىف ءنعز لعل اركمبليلقلا نأ 1
 رههفرلإر روي هاير رقو :تيضو تطقس هيل تع ام
 لكن ناناؤتسالا لع ناناهنسالا عضوننعاذخا

 مئالصتزاح املا نو درج ا مسا يذلا نالوفعم
 رج ادد احر ىعضلا نردلآ ظ فاح هركذاذكع اجا

 للقانون نسلدرل اذهل ةسايعلاطصاسال
 تلاموهردل ار رودوعدو رفعم نأ دف ءسّع
 دعتلإ[رةماولوئي ناو دارا سا هجر يججلامعدرا
 مهر ار تع او كو معسل ان كا ذرك اوحغمساو
 . مهررلا نير دارنورهر دلارايقماول اقث
 تكلا نرعر ددو هو ى ل مسارب امهررلا

 زولا وسلا رهار دلالشم تاءاورل ا صعبوو ٠



 بداعلأت ازكعضومم سا |بعشلاو ال اسس هنزو غلام
 ظ نيصحرسا ب رعلا اور نم سير ن اتريزلا دنهل ار
 تلرقلا ن ايزل[ صور دس تبا

 > د لات ش مله ب

 هر روح ن اهيعفلاى نون هنو تورهردلاطسإ
 فزعلاو ةيائلاو قيقرل اهف ىلدا“ا نأ ل اق امبير سا
 امنع ل (يطر هنعسول ى ا مامالا دنع (يسسلا/ ب ئ ارد عئالارادقلاربتعب دعمنا ةساخلا تناك اذان

 ظ روضوهو ءحسمئتسكا يح ع ضولا ثكر أسعا طوعسل
 اذا تسل اناث ترو تر اباراسعا ومب بحل نع ددلا ىصر روع ردعو لزم

 ةنيراباهتسلالانزمهر دلار دف ررقأ سلا تناك

 لحرلاركد ل وانتي بلاو هريد نود لبق ضن و ا
 . هده ض عب نوكناريلعإرغسءارلا جرفو
 الرعن نيالا تائابّخس ابو نس (صعبو
 ضعئاام نود انزيرهردل اع دازابءاراعج

 ابتسم ةنساا ل[ بيرق امو دنس يجاولا يلا بن
 كار ظ
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 جبرخاذاوعت طاشخا | اماو هس اعلز انلياعر
 كك ذ لتضل دب او را سنع بح عضوم ا يلاز واححيولو هرمع عم رتل تمل يا صلقولو مي اضعأ نس سنع يئس
 مضوم نع ار اننجاو ٌمَعْنلا ادُجا ىااط امسح امضوم ا
 |للسو ٌمآلاَو عوولا نع سعنلل اطفحو :ىوشلا
 اندعةالصلا اوك اعد ام نكمل ناو كتل غلا نال
 مه بج عضوم يا زواججيمل اموضرلا انضفانالر“

 انحالاو لوا هلع قفتم اب زخال | ناكفرفز دستٍضفانو امرع للا ىصر ىيفاشلاورفز وعدو انريغ دنع عناد

 هلى وتنل اعد اب ادوعد اكيرخا ننالخلاعضاومن ع
 نبل: تدجلارغالا عر ا وز>اك اعل ا ماو
 نتكل اازكن وعد انلاو دب احصلا يلعن كل ىدلا ىا
 عيد لاعتساو لائمإل عر عزكرصال اور
 عرضت ىارع ربل عنلا انو لاوت نصرا ار تاوسلا

 لبلد ىلع دنس رمغ نم »سعت السن م مج اصلع :

 لصالا ثس الاو عاجال او ةنسلأو ب انكل | نم ىعرس
 ةالملا سلع هلرّتل اهو رموا امارح ٌمعدبلا نوكتنا
 ريخويلإ بانك ب رح اريخ نام رعداسا ماللاو

" 7 1 ( / 3 "7 3 6 0 
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 ؟ كو معرب
 ىصقن هل الض ةعرلك مالسلاوالصلا سلع لوف ظ

4 

 رزمال ار شسو ملسو بلع دنا طص دج يدق يرعملا
 رهاظفملا رع نيراح ءارر مل الضة عربز كر براند

 بو
3 

 . مهبع يلا ىصر الزعلان ااا امارح خد |عيجن وكنا

 ديلااول اكو بالا نم دارلاو صوصخر ماعدت !اولاق

 . ةهوركمو مرو ةبودنسو ةجاو اسد | ةسنج

 ةحالل اع درلنيلكنملا ةلدامظن بجاولا نق ةحابمو

 طسلا اةحاسلا نمو كا ذريعو طبرلاو سرادلااسو
 ةعدو رأملاو ةمرعلا اماو كل ذرمغو ةحطال انارلو
 َنائلاو نع سلا مرير عل فازه لنوبو ناره اظن
 صيسخخ ىرعار رع تكوخسات ٠ نان ءيجةعرلا تع

 كلكاضو سيصخأا|معالركا اذ اماعلاو ثرخ او

 ممم نافل اغمازه تسلقتلو وكل كع وتو

 اهسالارهو يس نغاس ناولعاوش يركز االبياصح
 مضرب '؛ :

 هولا ةعربلانم نيليسسل ارت نس يني جورخ توا جزلانم
 رح تالسجتسإراو هُسلوت مر اننى لنول نا

 هللاجر فاس( بو انئب ايم تالخلا ةلئافو هزار

 ركل

 ١ كالا

 ً 1 ا 0 000 يال 0
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 هرنعت تالالا نوداع ٌمسنْتلا تلح اذا امثرمرظت
 هيلاءانال ان دنعو ثالثلا كب نأ اسمن ادبلا
 ,ةسقنتلا امس( اذا اماو اننثال|ل صح تيح فيبر
 فاننالا مف تحث الثلإ!ءزي هناث تام ثالُس
 فرع ةساف فرحإ ةشنالث هل | ناكو او دلو
 لف أش انوهو عاجل يزوج هناقرييطسلا] صح رم
 ذا وشب سلو دما ناوعت 201

 بل برم ةماعلا ثم بالا از ,دررام ميج ن الع ل دامت اوارتج ترج كرمسلا»“
 ان اعث منع هدا ىصر نالس ل زو لس كا ذو رهاظللا

 لقَست ناررلسو ءيلعمدنا بس دددا لوسر يعن 0
 لدايجتيسوا نمملا_ىتسئوا لوروا طياخل سلا ٠

 مل مورلع دنا رص ه لون ل شمو راج امال
 - ولاسو للعدل صملوت ل شسو رتويلفر سان مو
 هد ىاشلان ال رهو را ا ئالشمكرحا ختسلو
 هل رخنم نرحب يتسلل از اوح ع انتفاو ال هدا
 جر الو ثيداحالا نعيرمداط ل زن دهف فرحا مثال
 ”!هدررق قوس ءئىص !كل دن امر انيلعاميهلالرتسا
 ديزاعمنيرتويلي دس ني مالسلاو ةالصلا بلع

00 
 ا
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 ْ هامور ركع اند يلع ع القال نمو نسحا
 ظ ا ل ملسلا عفت الالم لكيلا هانلق
  نكلذالثلان ودام امنالإ] صح رولا ذا ام لعل رع
 مسالاووب هديت كثل اب ءلوصح كال اريعكلاز ناكاذ
 ظ عج فرحال اور اجالا نمر اعصل (ىضو رام ال اعتسا

 هتلوت حاحصل ارك ه لجرو همفشو ءقرك سلك

 ثلشلاوهو سا نر يد اشلاونع طسد دعأ و 5

 ةهْساللئرل وار اخاه ١اس اختسالا كرو تح

 د .ضنثلا تلصحن او هدنعتالسيزخرولو نرحا ظ

 00 تنكدل ماليش طوس ا زكدرحاولا/ 27
 هدف نكات مي يلعس الص سالوسر عم

 ظ مع رلع ساكس ىلا نأ يو رام ىسو نجلا هللا

 | ةلللانح ىلع ارو (نآ تما ا ظ

 1 هوعسن سلا بعالااوترطافاثالث الاف نحيت نت 4 ١

 ْ مالساو ُهالصلا يلعلاف هياورئو دع شار ا 00 ْ

 راقاركتس 6 لان يسم

 0 270 :ةلطتاف : 31
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 هميلا وبر ا ا ا لاقلا 500 رخال

 تمارا مملعاشسو نايا ايا نجار عر_َناطنْ
 تفخح ادرررك اظل تعسو يوعئر ؤمسسل الشم يرا

 تلات ىلإ عسر نرتلا مس ميلع هدا[ ص سلال وسر ىلع
 بليت سلما درد رز اخ

 اقلاع انا اون اكو نيبصننج كلوا لاكف سي
 نا لاف الي رس اطغل تعرب انور اب تزعل

 مزلب تضمن لا اوكاخنفمهسيز ست ستو تار ادن
 نييره تعسددلا ىناب تلقت اراورلإضجئئو يح ا

 ٠ اودرغ مع تفس اذ اههرحا امال ادن يوصى عب

 متهما قزرلايولاسمعتاف تاثلااار حلستزع_
 مش كام م هئاودل اه راثور مربطع اور هل از ر اع

 زاملاإ اجرح يا و اع |ىكص س الوسر
 ام كعبرس لاف نانارثن جاحد اضملاوهو
 لاا[ ىئبلا تالطنا نا بس ضال سورباضرتا

 ىكص يبلاباورم نحر ا ناوهد نح ا ةوع د ىل يلع
 ليتات اوقف الص يره مو ريلعمدلا

 يل اعتمدلإ 21 هاسريعيفوت 5 اا وعجرت راونس اثر عي

 00 لسا ناب[ نا ماو يبل كن



 معو لعتليللا كا بانسلا انتل مو لعدبلا

 درع ل كف هدونج سلع تعّبحاف ةكسيرسلب اح 5

 التناو 0 جار 8 ضرع

 بُئلااوحر ر الا ظ هن( [!ضىنملا ثعبالت
 اذهام لات ككذيهو يخاف سيلا بشن ااواخت

 اكبر اغمو ضرالا ق راسم اونرصاث دع ءاشلالا

 حدو ٍيِبِرصن نج نم ةع سو فية جس ضن آ
 "ونيل ج سماوي رش التورق اداسو نك تركنا ظ

 رثك ارهدو ناصصيسلا ند ازب اكل فو ةعبوز ميس :
 1 اوغلل ىتحاوبر ضخ مم سنلب ( دونج ةساعو ادرع نجا
 لسردلا لوسر ناكورلخ ياو ىلا اوخم دنا ةماعت
 ةب احم انس ةفناطعن كانعالز ان مسيو - ليلا
 فيزون انوهو هومف اون ظاكع زد ناساف
 ساره غل ا الصرب اهصاع ب( ضمن اكو اسيل يللا
 لاح يلا مهاوانهاول سال
 اةةسارسب مسحب كلان الار سر كس
 سس ضعيع منحج عقب داكق حن ازتلاًاوعّساو
 لانا بانا يبا 00

 د



 ا انتوا ةرارعس م اراجا نير سعيت

 جنن زنا بانك انعس نا اًسوم!اواتوادح ار 8
 قترطم او يح الا ىدعي د يرام اق دسم ىسوم

 . ههلاوتص ادن ونجل دنا اد اوسجا ارق معتم

 يأ لع نكرر مو ذ نم مارفخ باونماو ويل

 رام هل باج انارهنع هد [ئصر ساسع عاام لا

 مربح يل عن هد اصّقف نبأ نمالجر نيعبس ند ظ

 نجم انس زدن كيلا اني صذاو يلاخن هلوقن هوس لع

 مساري |ى اى والك ل عدلا ل زن ٌميالا نو عّمَس

 رات ها ونبازيج ادار لايران نجاننرفن

 وعسير أ عم بح رد نافل امهييلعارتسو نجارذْسنا

 تابع بت نملارءارهب نال مبلا هس نا

 َصربو كروس اتا ةووس دعما طبلا وهيل

 هيركذ يَرلا انه نارلعاريهاملر مهرماو تاشكلا5 ٠

 تالاور ءّسو مسافنلا صلخ نجلا ملي ناس نم

 امالطادار/نف ثيدحلا تكور ساتتلاو ةروكذسزحأ

 ظ فض ان ايرالا نملان ا ثدحلاو يورواعب هيلعن

 تنص جن نو يا انخر تابعو بالك



 ين تاقعل ارهيلعو باور مل داؤيكت نمد
انكلاز كلان اوهلاؤن و مطمن ةخجأم عل فنص

 د ف

 فلتخا تللكنسال كتاوت ناره تلق نان

 يل اعت هل زفلرانلان مة املا /| مهل باؤيال م يف
 ةّينحرب !فهّدِب ناكم لاو ويلا باذع سركرعد

 لكى نالمداىببركحو رغما أو منع هنل اصر

 نب صقاذازقو فانسكلا ظفلانهد لاهل

 1 فلن و دوعض ناو درع نب امو ست سسانل
 .تاوصلاريلعا هدداو ايازت تكتل !لماكلا كونعب كلذ

 ظ اسيلاةتس [حيتسال از وجو لوو را

 تيزتتلا هيدارالب اهلعرصخ ا ةسسلار, ذم درسملو

 ال رهّسلا العام دبع ٌةلرتل يل دب يدتبلا نهد ىلا

 يزلاو مه اركال,زاوح از اوج ا نمداراو كاذ حسا
 ' قامرلاو دل اّطقو فوصلاومه هسا ا.شسال م ستس

 اا ىدمانزلا احح دو اعدونعو داسرلاو أو بنحلاو

 ْ يلو ل دما ين ساشلالا زعاجتسالازاج

 27 هل وت يرلادورو مدعو اًىنالارعدو دوضمل ظ

 0 اسامح ا ري درررلو ايظا تس اهستساةركو ظ

 007 11 ةزعن ا



 اتي ان ماظعل هاو ثور. اوختشالحلسلاو
 هلل !هيحر دوعسم نءا واو ر نجلا نسر يك اوخاداز

 تأ يور هيحراتس نسحب كل امر يباصل انك ١

 قنا نحلل نم ارح نا هيزيع دل( يصر دؤعسم

 اول اننا لول سو دعس( [سسالوشر

 ”ميظعلا اختسال ا نع كما هن هنا لوسراب

 ظ يضاقز ر اورق انإ ل عح هس !ن ان ةييتحلاو ثورلاو :

 ادتسالا نع مو هيلعمرل اىدسدل اكسر هيك
 نجلراميعنىا يؤ ادلل ةوسالدالدوو تلاقاع

 ر اص اهو دخواذاث ثورلاو يطل اعد اطعات

 اربعش ثوزلاراسو هنرلك انركويمل ثاكرظحلا ٠
 ىبصويلا هرمعم كا ذوروعياو دل حا انلعوااننتو
 نسرْغلل ثورلاو هانا ىلاعت ىلع راسو بلع سا
 ة«توترقبلل لج او ةاشلاول ءاللرعلاو ر اخ او

 لعل اءض زم ا يره وج ادكلاهزجالاوونفلاو نم او
 +٠ رجل ارز حلاو تيا سةر تاقوزلا

 ا ويس رباديشار معانا للا
 ما م هزه لش رس ذوو



 هيأت لإ ها

 5107-1-5 ارلا دب رشسو
 أغا ار لوعان عرج انصنأ هل ل اهتورصسل ها دعا

 دل وب رالاة بوس اهالابسالاهذعي اهتتسالا را
 7 ةعاضاءنال ماعطلاءاخجسسلال اركان تاو ادلانلعر

 5 رجل أنار داب اجتسالا نانيءرلاز:عصددو تارساو
 لكي اتسالا هركييأ تاذخشس امو هشسلوت هوركم

 .هغاكلاو يلا رعمل الشم كأذ وةرول ]دا اّيسلال اهبانسام
 نارساشلا رك ذر: صاصرلاو ساخن اودي دحلاو داسرلاو
 ١ هزم خجتس ولو هو رك بصدور عشو جاجزر اهخمسالا

 ظ بلوصح عنيالت ةرتع عدم نال ةصارلا عم راحاسالا

 ةساغلا نوي منا كوم ان"'سبخرهو ثورلاب ةرامطلا
 ظ «تنوت هيف انمالكو باي ث درا نال اعري الجار
 ارمتسالاو ايتسالاواجّدسالا عمب قتلا مرسق نان

 . ن6 ةوللاب مير انس ام ونسابنسالا هز نوعا ظ
 كيرلا بط [مآو كس خر ارجل عضوم ساما ايختسالا

١0 00 



 اج تلو زم (نمدح اولي الاءذسا اوضح

 اهنتسال الم هيض ونروح اوما هلا خر تزصل زف كك
 حا حا لون ئالجيلاو داس نار عدو لاسسلاو ند

 ةأرلان العر دبس هركذ كرت هتناشم د 0
 ةعايضنطلاغلا اواوتلا ف تو رسايل جانا

 فرألإ ىَسنروس ر اجال ا اهريدر املك هس ةدطل

 لاو راخالالاعتساوهاختسالا نكس عدو جملا ضج

 قيلاو ةنشلا و إلي عر ساو ٠

 لئلا اهتسالارح منضعب تاثر هدسلون ىوخللا
 ةتايلؤو ونا كا طناغلاعشرمنن يتيم يا سرت
 رج ايف اظنلاي ا ةراثلا لطرمف افتتسال ا امار

 ازال كعلم ثالوتعو هنلوت اهلاجتسابماردملاو
 تسأل ممسسفل نمبو انس الل سعت ارد نس قزعلاو 38

 ن ارم :ئشلان د دانلهناملع الاوز اخال الاعشاب ©

 3 اعلا لاو اننتسالاوةلالال عسا نع انيتسالا
 بطلان يبو لامجتسالاٍي بور ذلاو ل اعتسلالا ثاأذلت

 كادي (ًامنتسالايارع مندل كل انو هددروغرعاط
 تاما 5 دس 00 ا ه0 و



 1 اوعي ندع انمي ةرشنلا ريشي صاوا

 يا ضرب ناوغن ارمس الا امو هشلوف تار يف اسلأو هريغو
 هنمو ل حرا |خ كرَْغِملر ا©زص أو ضالاولع ءلحرب تزعم

 بارشودر ! لس تما ردع كلخر سفرا للاعت هنلوت
 0 كافر هش ةهرطلا ةدوزييوزت هلو حاعما اذا

 عاطل ع ِاقرغسِي يح بجاوارسالاو ناضرلاَي
 وزو لسا اتش ع مخأو نول اراهشلا تك 1 رجلا ٠

 9 | ررسادب املا ةلمعدلحالإب يرون يحاب دج 1

 داو يونرخلا انالا ئاتر هظنلانض لا عر رلعدا
 ب ل رايلي كلاس تشر

 0 تاي د اسال |

 بلط (نزتسلال اركلونا نال ف دلاصعو
 " رابتسالالاحر اجلال هدعتم كأي ناوهو ةوانملا
 ةيعكلا ةيعارلا بهزيّيح املاباجشسللا لاح عياض" امر
 أس اعلا 0 اعررسنردر
 هز يلا, مارك

1 1 

 و



 و

 دنع حا يجتسلان 2 نا سسصل
 ! «ره وسب انشا سيلا مم 7 ارخرلا

 الشح اوادلا يجر يرعرملا لا الخلا تاداؤماسنالا
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 ع ماضينا ةنسنيسح ة داع باب يا البل ماس
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1 

 ؟ملاس



 يقدم ةرم جاصلاو ناد ادا

 ما سعي لصلان اي قيدتصل رد غلتملا ءن اصلا
 ةيقنرصلا:لزمو ا ا اهرفيرسبل

 ملدا لةالصلا مدع ينال نا ةونبلا لزم علال

 ا راسب نسم رك اى اعت د( عرض و عقرا
 'الوالا عير نضم ادحاو اينب بإب ىو املا
 ظ خثعم رهط نارا فذ تعا اذ

 تس ىنيلارغعو مولع داإص يبلانس ةاواملا
 : مرت اظنوضولازإ اننا نسر (تلزن اان( ةارت

 ظ نيرا الدال عتصوع امو نسةلكئمدانتسلا ظ
 برماهارم ند هانعم نا اهعرَجآ نيبو بو عنو هلسو أ

  لئس دابا َنِإزَق بس تاولا نم ىلا هين اصاطعا ؛

 مساوب (نيمالسلاو ةالصلا مدع بنا اصعاار

 باوئرادقسُو هاواسملا وكت ةاناروهلارو تبسب
 كانمانم يلاعت سامه اطعا امونطمينالهانيزناان

 0 اننا واطي هعَسلاَاو

 ظ ظ 1



 كرر 0 تبر فيحا ع ناالف هدر عم هيي

 مهو نينسوملا | تح لع دوج دنا قالا حولاو يواسي
 ل عنو امازه ئىَمَصلاو تونا بان نس ابا /ةعاطلاو : 00

 ان بعدحاولر ماملاازعئقبابرلامامالا يرطاخ
 يصعأام هس وتملع ساونا وانيعا العا الزم 7

 انصر ابس اليحب عيت و لات سا كات

 هلا لخ هو سبل يدلايلخح اوم جالا كلت
 <85 انطصاو بح ىلاعتسا نالال ل يسن مَرادضلا

 كل اك اليلخلاو تادكلا باص خخ او :تالك سا 5

 فق كراسوأ٠ اال ئفارب يالل اج يرلاوهو

 .كللخرسوار سر او قبرطل اوهو لخ ان كيررط
 لا تاع كآزانم لالخ كارو اءللخ دس
 هابا لاحتلا ذاع للا بسؤا ]كنو هظول انه

 ها تا
 هبل ف تاجا تى تامل 0

 0 تاعنل تفل - و



 ل الل اناس بادب نسحاواي| ده ظ

 ْ 528 سانا لحد ام يلع خد دود تارصالل

 يني اولق نبل اهعبباو رف مالسلا لع ميعرب ا ناظغ عجزم
 لزم ياا واج الت سانلا نم ابحلاج ا اولضو زيارغل
 ] تعا ةينضفلا,ءوربخار مالسلاو ةالصلا ,لعوضربا

 34 . تظقيسإتةعان ةراس تاكو مانم هانيعهسلخت كاذب
 "تاب اترماذ يراوح دوحاوهاذاذ (زمةز از لإ ت دهن

 بخ ا هيعار رتتسا الملا بم معربا هت اناوزب
 00 يس سمالملا الع ةراس كافاني ل نا نم
 0 ”اليلخ لاه اهسف للا لخ دنع نمل ب كاقنإ اعنوكصلا
 ةطسالل الع تلخدأ | هياره ه سس تتو كنزا
 4 انو تالي ارملف نيس جب مهداحو نيس دا يلبس

 هنياماولاقم تةياوطرعل لان ن قرن اشسلكافلا 5

 اولاتن سرج ا هرح انو ءلوأ امس ا اولوفن نا لاكن
 الايلخبما هد اناليلخ هدب نا هلال عح ميدان

 معبرا يرعاو راوكلا اسور فاصاْر [هبسزمر

 7و 7
 ١ يي -



اللخ مهر هللا دخت الاعدنا ملابسنا
 هماعطال

 ظ ماين ىنانلاو ليبللابةيالصو دلجلارياتتا [ ماعلملا

 هر كلاو هشلوق همست ؤدادعر فضلا يك

للاو ةالصلايلعريرصبنبنارع ني سوم
 ىلاعسالان ما

لا مالك أنس اميلكت ىبوم:دئارلكو
 هناالءسفرمح ع هانأ ى

وعجا| ةعاججباو ةسسل العدان هيلا هنأ ىو نحب ظ
 ناإءاوعج ا

 كين انو كاش ةطساو ريغ اعورسم اسالك ع مار هيل(

ميلكتهكرق ىنعار دصلاب ديك اشلا كي
 كو الز اج انا ا

 نارك تس ميم نب ىسبعرهر عير أو هشلو
 تانام ل

يذلا نإملاو اذه نارع نير
 ةالصلا يلح يسوسوبارع 

لو فاك | ادلة نس ىائو فل ىلا المار
 ظ هيلع ص

ات لا نآل ونرلا ينعيوو عيفرل| اللسلاو ةالصلا ]
 ل

مِصتلاو ةوببلاو ايرلاز اهحبو هلصحر تلزم عفر
 سانإإاع 

مءلعحو هن اق تر دلاولعو ةعاعشلاب رحال فو
 بلان 

اس ل يور لياللل هتبعو اسلاك عير :
 ت

و ير تامه كام ميلعي دم وسروبس
 كات

 هناي اعتدسا اعلا هرب[ م 00 7 تو ةدر
 لأ

 يأبه ملو وتب دوعيلا سحيم ورطنو أمس :
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 لاثفأو ردنا يسيل ناب ووويوسوا
 تصف فرش رياح سلالاذددلا ياي انا مدمر كان ةنجما لزبو بصير ل يلخبو يس لعل أ سيل وكس مب احصال
 لال ئتاودار/ الف ىدع نما ناك الحر نأ مصعلا تناك لينورؤملا باو نزلا هدلاهادكذ جيب امار باسر

 ظ لع هعيشيؤلاف يع عنرو بسبع تبل هيلع مد
 راسب ىبلاّيج عر نو ولست عارف فأل
 - تاكو لشق صلال لاما مدح ل اًندازدلخ ارش يعشن لوطرع دوبل هوان صبش يلعاوارو كاد
 -- ورجل املا عضعجي دللاكو لان لصور ص ياعيد
 احا ناو انبحاصنياف يسعازج ناكن ا انجح اص ندب
 هلت كازئاضجب ضي تشن لا جرب عون يسع يأ
 ناباَكلالواو ردو |ومسلع سس دهب نياسرم ا دسرعر كبحاو هسلوث نيركا ل ارز هاوار كسو اورتسو

 سلج لامي يعمل ىصر ساس نيا يور هل يحن اأو مسن
 جونخولسر ل .نصساد اوس ةاهسا نم لأ



 ظ 2211 لحم هللا هافطصا مدارخا

 معيب انا كسجعو مسالكت عس تسلادوريلسو يلع ىلا

 ىو كلذ لوعدو هللا عى ومر الز كوهو دنا هاللح

 رحت الو هللا بيبحق انارلا ثاذ/و عود تلكو تور

 : 0 ع ةيتتلام ريدم ا اوا] ساحر

 5 يف هللا َمْفْم نحل اَولَخ لرع نو

 نيزخحالاو نيلوألا مرك )أرز نيس ول اياارتم
 نش فاننا تنتلاو جر اثنا اهَوْزَخاَلو سارع

 ربمرشل كك وعفلا ابعادل (ئنسم زعراتط ال

 بيضا بحو بوب مالنا ءالعاا (ءىلعرز كف

 تصاكلز اكء تنبح تماذا كالي اء ل قه بح

 اةناصإو هن دأنو هتدبكد رت اكد مح

 بح او. نما متجاح تف الخل او دازعلاو ظ

 كدهو شيم ار لعارتلاو: :فالك نإ صغلال +

 ةَعْسدنالم بس ايل ءلتضا ذإ] يح ا ىول نم دنإللا :

 لارا ملا اركز زعير ولت
 ع اح وتتم د[اوةالت

 لاني كل او قالك هل رة طرد !ك
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 ظ نابض الا ع يتمكن ركل يبو ةرسلا ضموم
 نسم عر لعام رام احين ةردد اك
 . اهحورطعار قاالازكا السلان هالصلا لع ناكالر

 يمان هدد اريح سو يلع دد الص هتاف ةزحال او اسد

 -  اهيعلتالاءربايملا نس تدل موي ءيعلبو ةيعاعب دج م

 . داااول ىطعا رح تكل دا رسازجلو هتلخنادحا

 باصحالب هدلوت نرزحالاو نواوالا ميار يلا يرابل ١

 اهبظنت ٍيعَرلاو ةنلابلا بام انهو باذعالو

 ١ نيقبرملا نتركه شوت هال اانا ةأرترما
 7 اسأل ان ئعزسانا نويسدملا ناسكلا ح اصلات

 هاير نيدملار ليي نمت دع ناومزمت يذلا

 ةّسيتن بسن اونو يعا اعد اوت وأ اوف دصو هنمع

 هل ام وبلا نارم تدل هنم اهتمت
 ش دروس الا زج ارسالا ٌملسل ةأرخ صا امل ريلع

 ”ثيدع امو ةالملا بع با: يرأبل

 4 ا 7 نا

3 5 رايات داو اان اهلا ىزلا<
 



ز نمو فاطم سنن ىو سر را /
 نا

ون م (ناكن سان دتراو اراكناو ابن هس[ لع ا
 يك

 ٠ 5 كسار ار عزب كحاسانعاولا نربي ال الار

 1 ابو دسدفن كلذ ل انناكرل لاو انكلا :لللا

ثالْز رعد لعدم دصالو لاق ت/دلعت لسا
 

 اوروورساغتلا نم هرعر تاشكل نازك قيدصلا م

اصلا بيرس هلل جدال العلا ,ىلعزبا
 انج

 قدملاوهوركبااكندس اكن رقدصنا/ينون نا

 ١ وهو ريم محارهشلار اللا ازمدك وبنو

سيف انواع هتيمعل زاملالان هزلا ارداسّيلط ازا
 ل

نس ودا ارش د كلور ارا ها
 ظ يريهاحم 

 نركب مل امارل ا منوم نو رميت ةلكاللا نال ارصش

ساونا ىد رمال را وعنم ىعمالسد |دومرشم
 اسر 

 هس امل دورشم الوازع 6 ى عين ازعل عرمت

 اتا ارمارسل اليس اولتق نسر(: انييضالو ىلاعت سأل م

 ردا (عوسلأ عاش الع ارهشاان ارلعان بالا

 ظ »20 7-20 أ طوس نر 0
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 .اهرلعجو | ابلاعزرلا اهب تيهاه وسر را انتاراناومررا ٠

 3 وا,لصازعرا 00 هليل
 دوو أ ميد ,لسعن بجواو التوست ةسلازمام
 ودول ديا د ةناطروأ فرح ا |وا حار ار درو ٌةلرعل از
 كسنمدصرا | ,تسركرا انوياسوا اهكار و دعلا ىارعر
 هنم تا تستر جزدا ضرر لسم با داوزنر ا (لجررا
 الراح هيلغارطقساواراوس نم هرمروارانوا ام: هريعطر ا(

 ١ كل ارجلاف رانلا اوبر وااماولسر اوا ان دنعاسار بح

 نانسيلا عرلااهب بم دوش لإن تقوت نيل انانس ]

 ضازلررهيلعفل ا تاضملتنلانال كررصلا نه . ظ
 كلذ نعولخاللاذقلا نالاد دهس نوك امرورتمزنت

 تاليوامك رشم دب اد تلفناأذااما راسل اةياَعْو هركذ
 ظ تالا ةيورب نيؤسلا باود تزول لسم
 تلا رز ولع سم مانو تاف سم عدرترافكلا
 اوتسح او 0

 .. ارننارزسرا اوك عاوفو هيرست امل



اسدكذ نال كح ا الاو ق دش ازتحو ادهسيش
  ه

 * اشلا عوسلاو نايبلا باخ اذكل سلا ع فدلا هب ظ

و لع ]كن وهز اون ادل ارلحُو كرعوس
  ىدسفب هح

 ثلاثلا عوملاو هين هلولغرلعيا الا | ددفيش روك

 ببسب الق ررجاو يرزعلاك طَسق ةزحال ارواج دست

 بزعلاو موعطلاو نوطسل ور دعلا
 تولسع مئات

لسر .لع بل (اقلصس الوسر ن اسل ل عا دكدوش مهر
 م

 ديصتسلا باولو ل سنع ترا اذا الط لوتقملا اذكرو
 نعطلادع امني يلا الح اهيعسسل اى نور الءررعنازنلرب

 هيلع يلا لس ينل ناس لع ني دهس اناكو الضو

 هد الط بم اصلاط غل نامرلعانيح اصلاو دز وتر لن
 اورسنعننا انعم بضالا نكرم يلكرنك اعما لو ان

 تى اع هلؤفى هللا حر تنصلا ةرسف كن كرا

 هلارمعتا دلع م كيلوت لوسرلاو سل مامر نو

اينولل بيغ ذود نارنس يلب [ نييسنلا سن :
 

نالا هده نا او ولا ا لع ءانلزنأ انا از
 *ةعد

 دا داع زا :تناسالطعوالطةءاطلا رق
 كين ا وع د 7 هللا هريخع مسارب دنع تاحرد: ليقف ل ظ

 ايا أينبا/ اسف قر هلا ميه ةلاسغوز عنب

٠8 



 تنم حاحجلاي لاق عبار شح الصار مهعمو مهعمم
 رح ا مول ديمو رمت عج ار سحر عي يح أور هر بح | سانلا
 ب ااّكدل ناكاوس ةوعراا عب نم يبلاو هيلع لزنمب ا - هعبوٌك ينم لوسرلاناوض يبلاو لوسرلا نب قزعلاو
 كوس لكف لست ند ير ل او عرب دبا انرما انار نكرلرأ
 رعب ملون نإ تسحق لعا هدلار سلع ياو ين
 03007 ةيعشلا ةر(طلارد اأو جوا تسع سيسر بعدا تاك ٠2 ةضةراطلالع نلساميادجوا ةتسيع ةرارطلا نا
 ' ةرايطلاس داسلار هل زن سل در وريعال ث رح ا هلازا
 ةلازا نعا نايإعلا زود ثنضتقا ماو هرحا ى ا ةعشسلا
 ل و (حلالامسالاز ةسلازلا ص اال ةسعيرشانوكب ثدح ا
 تلق ازا كت ا( قالطال ادع ن هزل لا عرس الهأ دنع
 وضوأ | ىلا عماسلا نهذر داب ةرارط ل عانا تلئرا هر امزعلا
 ن اعرف اصالاو ديتلإ)/ | هر عرشمتاو وس ك ناو
 نمي اذاك ككاو نعو ديلا رارطو بولا ةر مدل اع
 .ق نريلاو بوثلا نع سانا ملاز عر اطعل !فالطا

 0 م م د وما 9 3 4 أ

 لري عاملها فه يس ةراط دان
 نكات د 2 0600 ١

 للملا كرو ل مام
 يرغب /

 7 00 1 0 ةايسي

0 

21 6 > 

 د



 ك1كظ2111011117 هير ردنا

 ةزحالاو (يلدلا ننوكل(دا |و دوحول ا وكل ( نم وكلا نم
 هضباو لا هلاوطس هلت ئاعت عتيبي نع

 ”لاءرح نم دويعس هد الحا هريحيؤد ى اع ياا دجوال ١
 لالا ليجبالر كل لحال ل ا رلعبر
 داو لا هةعاطا ضاصرت# "ار حالالو اولا
 5 ( ناملاو سلو هيروين دلاو هدينرا اء نجاح سم

 50 خلا كيل ها ئغلارزفلا نير ترب
 اشغاذ ناك|زأ الغرسكل ا, ئهر دصرغ كابن
 0 جسلا تالخ

 دكا برش اوهو شيبشغلا ندب يقو سوشغم شو
 انبرسيل انشسنع نم عسو هبلعددلا ص هشوت مؤ صال او
 ' اللب معباصا تلاعث (زوهريلخد اذ ةربص عرس نوح دل
 رطلاوا اسلا هاصا لاف ماعطلا بح اصايارهام لاقت

 سانلا هب يم واعطلا نون ةسلسجالنا كائتدالوسيإ

 يتعمد بيتوهو نفضل ملا رسح او دوخ او هلو
 دائو «كاور قمت ارمح او شفلا
 . اهيل افلا ب اننا, ةلاحلم ومو مارتير بوعي كبل
 ا تم هلا انس
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 ادمع هاخ اصلا حام هد هايم مج 2 د مهم كل 9 3
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 هدحي وي ته يس يي سصسصس بل * سو

 اونوكو [و ريادالواوضغابتاو اونج انالو اورساّتال

 شجاننلاو نع بلا صر ةريرعوإ هاور ان اوخا هل داجح
  كقيلارثلا ليررالو لإ دز ناوهو شعل نر عافت ش

 ظ هدحوريرل ب سيل اب عيا عدم ناسشو عمم
 ظ ةتشلو تو بسلا نسرضو شعبا نمزعانتنععأنلاو

 ا ظ
1 

 ْ ةدولإ تاوخالا ةرْساعماور شاعت يأ اناونا هللا دابع ظ

 اكرعتلأو ربلال عنو اعيلاو َئطاللاو ءَنْنْشلا او نمرلاو

 دسم ا نارلاشال تلق نان :ىيصنلاو برلقلا افصو
 نيلسي كلنزوم مسورلع للاى[ ص ىبلا نال اًعلطم مارح

 : نيتننأ ى الادخال مالسلاو ةاضطتلا هج راع فيل

 راها ناار سلا هولتيوف نال أاعسا هاتالسر

 لرر ل عزبات تغتلانه يواايشم تترأوللومدوعت
 ظ راتتسكيوأوا وتم نحو هتف امس أ



 تسلارعان[ ضو دحر هتان ليلا اإل ١

 د ائسراو رمللإعلا ل طل عا لابس كرام
 ذأ ياسا لتولي تاما لام فلو ُيلخ ا

 كانا او هلت روح للا ضصعلال حاس ناك

 - ل
 فالغ عقاوللر زا .ثاطسم دعوم ل اذلا سلو فاقلا جو
 حما هدب ةطس او الو اولا باطلا اوهام نكملا ١

 مالسسلا و ةالصلا ردع لون بذلة سرج لعل هلام

 7# ناي يرسل رلا اودع, دصلا نأ ٠
 ناي دسسالنع ببيواساوتم قدما
 للحرلانررانل || ىرويز ضلأناوروغلإلا ىدعت
 هيج نمار ان نانكسا دنع ككل -26

 قدما مزالم يع ثحاكر ع ثدخ او و هع للا نصر

 ريشا زفلا َّى عرتولا نينو السور غرك ىلا يرولأو
 ظ كب طع نوكرتِس زان ارياعارشم ج :الولأو أحيل اع
 دنع نخر ردت اظلا اذا (يم عضاومو كو

 :ىبه نيارلعا ١ هوي نأ يلا إو يلع بج صخ

 لام «(رمراسانلا يب حالصال «زمرب قال ا (رمو
 هز نيارع اغا تسلاتو يمس ١

 ١ ةكيتلم حر
 مع بنزل



 نزسا الطوب زالا ارجو ثالخالر لسع شيو 20
 ناك اماماو هرم هيصامومد مودم ا بولا مويا
 ةباكح ل اعترلوم ىلا ' ىَررالا مومزِب سلو حك صم هس

 مَ فارمردك هلعنل مالساو ةالصلا رسلع من سأ نع
 لتارعلا را مالسلاو ةالصلا يلع تسوب د انمنعو

تلا ترطسا/ازوعإل نورا تلات نواس )
 هةيرو

 ان لقب ككناق دن لاك ما ايرلكيت نأ هو

 اثم هنوني الشم كاد الضر ا 0

 تكالؤساردقنا |اىؤسو كلو لوسماو كرا نسح

 تماس توام ثالع دانا

.تاطتالصالاز « لوجو نمدّشلانمالع] ب يزسو ركساما
 - 

 ا ا لال اس نسر انكوانا ان الفنا تال لاك

 ْ ور رءالاوديح ميررلعسا لوسر تمام صو ظسيفلاو

 كمال ل ارياعاملوسر وهند ! اول اة ةسيغلا ام

 «اهيسلات كزفلام حان نكت تارت ل6 ركام
 ظ تلو ام ديف نكمل نأو هبتغارفوويضن مناك

5 0 0 



 كن انالارلذ هيغلان اان لات نليالفانمنإ ف
 همت لطابل هن كاين ا نانيلاو 9و

 هبيحلا( كوالا عضاوسؤ حابستتسيغلا ناالإ؛ 1اس اك ع (تةأوضارلا و نوكيا ناترلإو ستي إ ثح يره تلاخ ذاق
 ةر رو ريالو مل نك وتب نا مولاظللز وج هن اول ظنلا ماعم

 ىاعلارادلو ا دكيلخد يل ان الف نإ ملل نم مناستس لع
 جرين ل لوجب نامل وجال دن امرك ايفل عدن اكسال

 كل ز نوجا ان لقف انالف نإ ارت عهرارشا ١

 وتب نا يتسلل ويدين انغتسا | كل ا انلار"رغر
 هنمريعس ناز و عشت انلواذلكي ل عن انالفن ايفل
 0 راج نيع ناو نيعيا»,ن ا كلذ ئ ىلوال أو لاسم منسم
 ناضانان ١ هيل [الوسراب تل اانا ان ناغسيإ ةارادنف

 ت ذخاامالا اكرلو و ينيذلأم ىلع يلو عيضشيلحر
 فرس يالا و تاع 5 زخ ل اًدفر لعياو هو مم

 فك !النم تلت فرطس عضا اوم ىناكراخيلا ءركذ
 قر نال يدَحت عبارلاو يزعردلا ىصر ةثساع

 .سم نيحورجل اج رح (نزلاةز زو نس كا رورو ثسلا
 دووم رسولنا كرد طفلا“ ةاورلا

 لس اب باردا ابا -42 :

1 6 

 انين##ةبج ا ا ولاا 5 نينا صب حى .!اناول ,



 َض هان

 با

10 

 ظ غ15ظ* 9

 انيس اأو نموم ا يسن ىو لجئالوعوز اسم ا يريشمام

 دم 2 حا ةنبسلالا يقيل هر طاع اب نازل لذ ْ

 عيال ض عال اكب فلل انس درتيشا اهي ثلا سد اسلاو
 للوقت ىواوعو هرثعب فيرتسلا نكما نإ او عطفا او ىحعالاو
 تن هتفاىا اغ هني ثردح اون يرهوج لا تاتدسيلاو

 ضعل انه يات انتي اماورنيزحرلاو :ليلارسالاو

 : لخرال كاتي ور نو ت انف هن الخرلا ثدح وو

 . لح انلاابو هزع سلا نمر ةفدحاهاور هاغعةنج ا

 وم تانقلأو ميلعزيف نوندحتت موملاعم نوكي يذلا
 هّترعو مرلع بغت تولصلالرمنو معلا لع عمت يذلا
 داضلاّيح لع شعب ك(نصعبزم ثيدح ارم نار اعلا

 هركبام تدك يئلاسل اجر يلازغلا تلاه و مهب
 انلاو/ هيلا لوين او تع وتنلا هراكلا ناك اوس فشلك
 ١ ةيملاّى رم اهالاوزسرلابواةبانكلإب شكلا ناكا وسو
 00 ل نلااتعا



 لا تاتا نينا ارلأو هللا .ضخبان م
 ىحلا اولا لع بلا ايرتمالز سنقل ظ

 . مح فلا نيام. ننل نيرالل ا نسداسلاو كلذ نع

 مس حيمصل رم ينساه سر يولونلأ تسلا نو نع
 كآ يلا تعد نا يضن يئلاو نكي لاذأ انعلك

 0 هرخ اذا م شم تكذو عنمالف باح
 دعا الابع لو هن لخ ديا هش لوك ل اموا ءلصانو أ هب
 8م عنو رئئرت نامل و هشلرت ل كسل ادوار

 رس ارا لتستالا ناار تانكي تاز

 2 كلذدنع 0 ا

 /لصعلال وأو ا 0

 : ظ عم فوفو
 يلط_لعسلا نع انه هلا دحر ىنصلا هرك داع أ

 اًبنعاو مزال مس بنا هم لاطرإ مل 0 _

 د ال نعزارحال ا هنمووصقملا



 سو لباد يلا سايس رز
 ّ باني مابتللالعا الر صن ةر اهطعل | نم سلا هنود

 رولاومو سعرا ةراطعلا ]صحا ذااماودل ةدابعلاو ىلاحت :

 كام انتززامللات زك لماك ع ع
 رولععا دلاو لح او ةيعحلا كم اطلب ةورعل ءبلعالا

 نجعزبو عر زعلان انريلعإوثن هلو «لدسس
 هيَعَضح ننااما ينل ل امنا[ حاءا هزحأىلا
 ظ باءت اارساناو قي زدعطدا

 عرشلار كام عسراص اهاو ليز سر عرعر ثول. عطب
 راع ملوت هل شتم ءاغإ ماو املا مدع ةرورص
 ةرسص حير تنس مسعر رو نو عةسسلا نإ

 ؛ااسلللأر ماع ياست لوقت دنع كحاو تاهل اذلر(َن ]

 ايل كردرلودلوت رع اشم ((ماكحا ن اسس دقو طارش

 اا (كحو (عْون نإ قعاص مالقلاو ةنس هاييسسام

 هلل يقلون اغراض اهزَخا هس هيلو
 نهار زسبايدماو اي يت ضاوي



 ب سلايل كاع (دالشاازساو
 هس العلا (يينبىلا يه سلا ةددو بانو تهاذا 927

 لا «رريزعلا بع نيدلا بالعسلا_تناتيدحلا
 ندلا يا يره ابك اع ذِجأ نس يعب ضشكو
 2 ةاسالاو با ةااوديصال ار عيناي ْيلا ضو

 نسل او ةعاملاو نآذالاو ساقالالس مو ةيصارلا نود

 هلي اه رجا َْسسو هشيلوف كفل انها تاورلاو
 0 هيلع قيل هيف جرم ريو نيش يضم ٠

 ىتلاانورو ةأسا الو ءيح الا عرتب قلكببال شن

 ا ل ل ظ
 0 ءاردلايوطسلو عوطنلا ةالسو عوطتلا
 هلكأو هميختب و ملعدلا هس ىشلاسكو دوار عولرلا
 بائادبعلا ن 6 الصلاح ر احح إلا هلامذاو 0

 يا كلج نإ ضنا نك عقر انس يسيالوانساقإ كب
 ظاولا ادخن اعون نحسلاناوودو ]مالا | نود لعو (,

 : اسوي دانا الاب اع هاج دع 2



 مدخلا 1

 ١ ٠ هر يابا

 واو زحا يبو زحاو تذوب نإ ساعالوةلوتكطاوثا
 لس نذاناو لووك ب وحول لحن م كن دوداعا
 رج اذا انءاساءجردع يشل امود اعاتولاذ وحد
 هامال ار مرعب تاعي ةساقألاو ناذالالءلعصم] ما
 لا ال اعبر دابا كني

 رانا زمدلا/ هايتس هليلعل امصالافتيدلا العا
 علل املا ىلاعل هس ادجر فسولوبا تلاوثلن له

 يلو اهنازعلا كر عر ارضا دنع نع اماحالشا
 - هريغو بحاولاٌس قر فلاررطنمل ننسلا ري عال
 - يضاده دلاهر نسم ا نب دع تل انو
 عدن نضام كلذو (رو ب عربلاوةالصلا ءردقم حدب

 ' .لعضالا قضندنالازهنو الصلات اكوهوالصا

 1 فطلرل ةالصلا تاكن ايت عملا لااكرسام

 ا 0000 لسا جاجا طماط ل ةفيضاداللا

 تالوطلا نس هوعالو هللا جر سلا ندي صا رع

 . ' 9ع ساسا وعلا بود الضرر ولو



 ةيضقلا تري ا تدل زف ةوسلق ىسإر يلع رهنل 7

 جالا باغلاءيجهسار ىلعو جسام و انعم ظ

الا هيلعال نكي لا دحر تسون لا ىلا 0
 ظ ف.ويولا مام

 انندلا طظوطخ نس ءلئلاو ردغلا تمرلا كلذ ننارجر

 يع لاير ومرت هناكواي اواو اريد فلا حر ننوكو
. 

 هلا هجر فسوب اب يح هدعس دايججر يدعم اا '

 تليراشاى (ينتاضريغصاناو ى ايفون

 اهش سلحاه نع ناصر ةعنحى ا متلحوعرا

 بعزدو ءقلحلانم يرسْرْخاَبف نعت ا تاكف
 هتينح ايلا بهذأوازلاخا تكرر اضملالا4
 هكر ةطنحى الس أ تلاك كلذ اطالع دنس
 كوم معطأ امال نيرل ندنلوتني قسا دله و
 ره اراب ىتكسااعأل ارز يع رندا ددناو
 تلعب ىنسعلا نع حذولاخلارك ابورلعلار عت

 تلو (لهدلا حر تفسربوب الاف وزد دق هس أنا 5

 رااغبؤاثاذادبشرلا دنع موب تاذانا (ندضاضقلا
 , للامم (مفرعاالنأو

 ا

 انل عنصلالدن اف نعد تتلو

 4 ةهع-

 يررإرلا

١ 



4 

 ةصتقلا يلع تصصغم فرعا لان سول اردا
 (ندلا رع بض اور ةسررشسع ةحرس دنع هللا يهل ' ةييحا| ترص كوفي ده امحر تس وباب! تحسيسرملا 5 ثائر نب كلامو ادار نع هاريالام لقع عب تكلل - رظنب ناكر نلو فرحي! لع ىلاخ هدلا دحر تان ةزحالاو ايندلإز عخربو منسم ملعلا نأ كلام اعتوأ نع
 ناك اف برضا والا ىلجا نظا امو ةسسرسع مدعس
 هرعر نكن با عزان ئ ازكى اعندسلا هجر سام يتترم
 لأ هزع دبا ىصرز فسوب ف نع يورو هسسلوت
 ىنزكذو ةزجام ا ةسازك ن ةدلصلا تانكي رك
 1 سيدو يصبلانسح ا ف سوي لرب | نيزك

 ىلا الو هكر ع نشب يح دلا حر نسما نب ريع مز

/ 

 0 لعد دلو سا جر اد ن او مدلا هجر فبسول ىف تاز
 . تالا اروع نيس تالث هدهنرلو تسوباباو : ةنسس نررتسعو نين أب هدلا هجر ىرمبلا نسم ا ةاذو

5 | . 
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 نب دن برايس ةتافو ناكمبلا هس يرسنلا
 د 2 -- ' 0 5-6

 ملال. همن اكفةيامو نيس سرد بحروف 1
 5 3 و 04 2 2 5 ٍِ

 . ء نلولاو ةتس نيد والاه بر ى تاو اكه لادجر نر
 #8 + مس 57 1 2 دارا نب

 و هس ننسو يسن هرج ن اكو ايو ن ناو ندا

 ظ نم دحاو مولي اكلاوا ى احدا دحر دهن ةاكو

 مسا تضدأ سر دكا لات ةيايرو ناو عع
 اساحدا جر ديرب ناو يرلاراهدج سرع او رئقلا

 ماي وستلان اقم عانس تنرضاو 2
 مكي شنان ع م

 وسم اترك :

 رن ص ارك د تو درء مارا نوكمنا
 د اسيايسبا مسالا هكرعبل يسن زواعأ هاو ء 2 ١ نم اطلغ ٍىمبلاركذ ناكر نسم انس 1

 0 دبع ير اح ىو يقو تاني هز
 و تنخ دمار مساو هك ينم ة]رمالكوموعي قو

1 

 مد و موضع :
 1 . 0 2 : ص١ ا

 5 1 دي < ىف ( / ١

: 0 0001-0 3 5 3-000 

 1 0 اهيارل 2 11 را
 2 3 <" ا 3 .#ث مَ هوه, 1 تكاوح ن7 كك 0 4

 ام 4 . 7 4 2 8 2

 ٠
1 1 - 0 

 مب
0 

 ٠ ٠

 <للصصأ



 كرا. صر بالغت ا يبزمعدلر عون نم ةلاج نس ن اكفرل نوعزم ةراوصل الادهم غصتن از سو سلع . للا لصررلا لوز ىلا ب وسلا »ىنلُسلا ند عاصر كلر نم دحاصملار دكا كلتالا نوراوباكت هس
 نو سانلاى ا دينحو نيدلاز هعضن اللا هل كاقدشت
 4 زم لكما لك تسلم ىرل 81 ضلوع هركذ [ذاررعمجولا

 رز ميرور لم هر اىاءل كم هلو اينلالا ٠
 ءاشسوناوس ىلا نعرسلاسو ننلا ةسلاس دونم لاوس تعب
 كازو هس ةالملاو مو ملا ]بالا تالت ل هسا
 ١ للورق فك ب ا جاو داردا ل اشتما كل ذياتدصت هاذا نم نإ انامكرنو هشنوو مسح يم ا امءاكترال
 . ةظيفلا (هر موتسكلات هر اوح تدزراجرما يا ةنس ندا 3 | م2يلوو كلذ ىلع ناباستتة دامل احم
 هيو واكلات ىح هاب مدت ام لعابالا تفارلا كى[ دباو [هرجوارلسعاف اجب هلوئوهو ناين نصنلا ةتاَووز و حيال مدالم أمل (:نملحرل الع مصو

 و

1 
- 

0000 
 - مهل



 ننخادلاساضزم بغلاو جرا ىلا ليراس ثدح ا ناك
 لب ذكس يلو سرعلا ماي سلا اهلا هنا صبح
 ةيوالصااتواسوسلا مْ انئهس تلكملا هاد ام غلا

 ةبارس فخ ا عنك ككذوز واسم انك الصل اطرشطومسكو

 د جسمل ا يعور شس ن وكسفاعش وماي جرلا ىلا ثدح

 يعن انه لمذااسغلا اهتمي سبل
 هنسع سلا بوني فيركاف ءلصإو ايجاو زعلان وكلا

 انفو ادانطم ايلات ئ عم سيل ارلعا 07

 نا كك ار, سرا ننعو تنم عزت بالو مل ناوكيالث

رملا نو رعسلا كرب ةيالص ماما ءيالو رفا
 دحا ض

جسم اوإ نسللا معلا امه دحا سسبس سيعنل اواعال
 

يالا (مرحان يب الف ةرل اندم مادام
 ظ لصعتلان نضّ

 عزتوط ايديا الا ليفح فعدم ايري جزلا نعدملا.ضر:

 . هيمحيلء سب ن الا جال اور سالو و ضو كد سه نخ

: 
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 ”سوضع

 تيب

 ةرِخْزْلا بح اصلن اذكن سارع الماعربصمل ملا
 انا (رصرول ةهطت يا محمل دب اضغع/ّع بو كرت
 مرميرطتسر وم اموهو ىرتال ب انا نال انج اساقاو
 ٠ كنا لتس لوله عل تيسباذ ان ندا نيياسع نكيارميج سغ بين ةرشسلا اوفناو ةرعشلا اولض - 1/1 ةباج عشك لاو ةالملا يلعيلاو [وريرط ان اينجريسكن إو لاعت سلا كلام ن ديلا حيج

 مىرل ِ

 باءاثاللو

 لاخلا مالا صو برعلا مما ىلإ بويشبم تكلاو ارقباكى زل اوه مالا س رحال او يال هسلرت 5
 مللو اكريا ئحبن ادا مالا ى ا توشم ربا ل] هو هنإب| مرلع ولع :الوسر نيسالإو تعلوه ى اعت ملا تلك راملاو ةباتكلاو رعلا السا هع اصنع

 ْ ةاّولاوناكلا مدع سلو لاغلا نار أعابوا مشا ش
 نم نارش هارغلاو ذب اكلا ثرعبال بل كاريعتسام
 مامالار لع اه نوكين أ نم 27 نارفلان ميا نسحا



 3. ناسلا كيج اممزلال نار ان الاول توصاب

 سام ىلع حانتفال 1 همسات يفإلهارملا نام نييفشلاو
 لصو كلذ اممزلبسلاهحر ليضفلا نع ديعل نعو مش

لا نيرعن سال [ناوهوامرنب نرد ظ
 ناسزليف نارف

ولو ى الا فالخ امجر اخو هب اسل كر 5
 محو هباضا

 ئب اود دخابوا ءيْيَألا كاسمابالاءقيطبالون سلا

 صن اث هباكدتع نس دحر او تترلا قانون انس
 رسول دقو هتغلإو ٌباوُرلاورذسبو اما ةارترتشب
 لثم وعل احن اكن ا هنلنم السوء لوك تع قل

 سضينلا تيرعاذ ايست ن ان ل سم هدو لاح
 ةنسااو سيدا ناو مورس ازوم هرحاجملا ةنسلا

 هوت لال ارا نسيه ك/ذ وع انديدقو لذنلاو
 ملعلاعسراكتالاوع دوجاو رجلا اعيد تس اهدحاحر

 . عهلبلاو مننا عيَتسار (,او دج لاعتدلا تكا:
 يذفارلاو ىراخم اك كلذو يوعار ةعردا صاصوم

 صخا نيكو لطعلاو هبشلاو يرملاو يرش او
 دال سن بيوصعز وع

 يي
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 م م.
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 0 55- و

 الو امبارح نوكتالٍر يو دل الْض عر ل كو (/انرحجر دال
 ليف اف ءلكسم هتوف عربا امأو لوفر يع اجتسسنالا لصفوف رص رار ى ع ايجاو «لعف نكي راو اهو ركس
 لارا يع ترحل الحااما هالصلا ]صا بخير طلا
 ثره اما ءالصلا هاوضولل بجولا ببسلا نعل ئاس
 | لهو ثري ا لوري نكل ءالصلاوص باوج اول دن
 ترسو عم هالصلال جاب ح ةراطلا هوت يعم
 ١ ليتنوضولا بس اودلس ارك نإ ملعا ثدح ا
 ل 7 مين أذا لاعت ل وقع اظل الصلال مايسلا مسمس
 !رردللثرح اكو يال اركهرحر اولسنع :هالصلاللا

 اهلا مذ ضال ]كر سالصل ا ان دزعو امدعوادرجحو
 - راوضولان الان الة ليرش ث دح او لوضال | قف ثرع اث ,تنيسلا راما در ءالصلا ةرابط لاقت ثيح
 ا با (رولدلا مان انا زيافلا نع شما اعلا مزلبالاو يف اذلا نيعض عاجل ب فشلوا او ارجوا ةقيتحاما ةل اهمال ساخن وهو روبرطعتتلا

1 



 تنال ارتست افلا نع بإ تاو او طن ثرح ا

يلو ةيلعلاطيلد نارودل !نأ
0 اوان النمل الس ن

 

لو ثدخ ادور دنالدرحوم| دور 3
 با موضولاب جا

 بسلا رد ندا نالو تئولا الوخدو عرلبلا ةالصلا

 د دلامانس كرح اوبل ايضمم ّبسلل اهالم نوكيز (

انوكمز زوجا سسلد نان لابس نوكيا
 :الصل

 وطرف الصلع ةرالعلا ن وك وكن الةز اي يزال اسس

 رو اك ةر (لعلا ن ولبن امل ملابس ةالصلا تحج

مي ةاماحت د سافوهو ةالصنا
 يسون اش (نوكذ ا

 طر مر الخلا تاظرشانلا يصنع يوكو نا

 ار يي الحبل 0

 اكس وتل ت0
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 ندور طن اا تالخم ا ةرئو ضلقعلا تحالور أوخار ةميشلاو ضناورلا تلاجو نجا هيلع مومن يدر ودعت علا اكح لف اماو مير نلت باسو سفن لجو صرالاو تاورسلا ى لخن  اكر |] لاخر حالر لعال هنعددل اين ظ
 اديؤ عنو ر اند اوه ىطصكا ئعمو دسَيلا كلذ اسر هضإولا ضرر هيفيسر »سل سراو ايلا ع هاو مل ترش ال دحاو ان نار ارق ا ىأ ها ىإ اعتمما ةيدادحوب دنبلا قياسا رفا نامالا| ةةملوت ىعدوهر لطإ دافنعاو ازيك لكس ن اءالإ ان اممعر دلو لام هرمي اسف سوسوغت ظ را باسيمم ذاب ةحاو ةرم يل اعتددلاب تمدنكت نديرو لح ا ىعاش عاشت والصأ ةوعرلا غلب

 + يفالي

 اوم الن ناعزن كامالان العار ثر لعمل ىلص
 اعرن دلع كيرا ىنعتكاو مغير اع نيلسم ا نس هيما

 اذا مالا لع تلاونطاس الع علط ار دخن ان .*"
 . تاو نامالار دل اه دهس اذ ةعاج آد الحل متين
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 راارفاكن 50 اننرتجررلزل تحاورنش
 ل اييرنالا لاجل سي صولا تن :

 اواسوس نرك/الوه نم فرحلالو دبل الوسديع
 ظ ةمعل طارشار دعت ل اكلت لعتصولانا
 - هقرعم نالكلذو هربعو السا ازغراخ ا وهو ن ايلا
 ارساله شلاو وانتم اعتدنا تاسو (نلخلا
 ةقيخح ع ياهسأو اخ هلا تافصرمسفتن اب ىلع

 .ر ىلا ىدوباليزلا لاكلا طريشيف اصعسالاو

 دعب ناعألا بجبال امبالحارقبو قدصل ناوهو
 بحاولا (كقانعلر ضريح ناغالا ترث ىكرررلا
 ماسالا ةرامإ هيرو ذإ نسوا صوتي
 مل اعرد اقرل كيرشال حأو كى اعت منان نونا كلامين
 توالاعتو!تاعالإ قاعررلذ ب ىلا ءذاصوإر حا ىل
 هجر احأع ناو لاملات اوصل فوصوم اخت هئلا كأن

 بال ادنابإ ةيوباعرسنايع ادت 14

 ا عباخ لا ١



 انش 2212100 !نم كال ذرغملا
 ثتاهلا نس ةكعوررسا (نم ون ىلع يأ يلاخت
 . تطال روص س عزب دليل ن يعي قش ل (سلل عت
 ظ هتنعإنيكلالا كن سرى بالو الو ل[ م نم
 يلتعلالسرلا ىا ىإب /ءقيرعترةيكالو ىلإ ىا

 هب نكي شفتو تصوم ىلكنلاو م دنع نم قيد ظ

 َصشلاوع هزنس ل اكلات اوس فوصوم ثاذزناب

 دحاساو هل كءلوسرل لوف مسف ترع اكل اوزرلاو
 ماما شاص نسا الاهل ادم 7

  درجولال ايلا راش اوم سامجر تسلا علاربا

 ا نضام ستندم رعساو نكلا نع
 هيرو دويلاو يراسنسلن عن دلو دل

 ظ ظ

 نادر صلو ند سوحلا كرش ان عٌضقن ةلحاارنك
 هو لاس اعتدال( .رهنأو



 ةنالا ينيواو نؤلتلا حاخام

 فانكلاقانكروسلا ءذه (تِطنَيلا تاغص
 اًصو ناما اي سكن اكرام هت وت
 قرصة عللإو نامالا ناسحالا امو م السالا
 كلان د ىلاعتسا تاتش ميقا الا اح

 دكيزلا ننام |نموعيزبقو ىدصع ياانل دوم
 يم عسل (نيو فوك ال اور و سغلا ةنساط

 "0 1 اا اللا لع هيب[ صنلا لوس
 : رذعب طقسا ىح الرع مالسالان الان اسللاب

 دلل احق نار ناتي دسلا تال ه[رلال

 نعنشاورلا ميِدسائار وصي ارايشإفز
 هيلع ماكحالإ دلع سا طش راضاانايرعتمالا

 5 راب لعلا دنا محرر ىناشلادنعو (سرلاى

 حوننح اونو مالستسلااو مالسال | ماو نامبال
 0 م



 - كلاكدلاق الساعي ز يطيل وصلا نيرلا انج
 ظ 59 السالم غعتيبنسو ل اعل اوو انيد مالسالامكل تضرو

 ظ ناعال |ىعس د اح ااماوٍ رس خازم سالف وهو نسولف
 هيعاونو ساو (سرخا مف ىاعتدلا و رصعننامالا نالغ مالسالاو
 ريق (وسكالت انو ءةهوولا/ عوضم او دأب أًفنالاوهن مالسالاو

 . للدار اغيبالف اكتيالا نع حا كيكو لفي لاورملا
 رمد جام طع لرسساو نرباصلا سيلار برجال مامالاهركذ

 1 اطرلاه دانس اكتم الو مسام ارحارئصا/ |
 دصوق ل هب مسساء اولا ناق هرلذ_ح كاقواو دع ا دوف

 - 1 ا ا ظ

 منان حالا داناناك ادهم امنس رحاور كلذ ناوازحاو امم
 0 اللا نا نا غانلا سمي نعو ثاعاطل ا مالسال |نمو ىطارلا

 مللسالاو كي اينالا ىبتح " مالسالاو السالاق يدش
 ريضنلا م مسيهأون نع باس تجلاأو ىلاعت منار ارارداتنالا

 0 و يروح إل ظ



 ىلع يان ماركت ايس باو يا كان ص اولطتسال اوما نيذلا
 لاففالثم كلذل بصر ثباهحاصل يذالاودإوعلبتو لياسلا

 ”اوثالو ساي صر هقاقنإب بريال ياس انلابر رأ ام ىفنسىذلاك

 يارا اورباصاو ب ا تيلع ب اسكر جي | ناوفسلتكل ف حالا

 انوف ببن ميك لع سل سلا ايقن يال لص ارتنديدشرطم !

 :تقدص نييرل (نيولاو يارلاق مانلا َّينلاربا برصلمم

 "ذاك وزعد نيكل نإ ضار لع ]طة ولا موب ناكاذاد
 :- كناودو هضإو اء اسري ب ايلا نس ناوعصلا ا ءامر اولا
 ومه ناحالا نا باو اان صاحو هرب كب كر دأ ا ليبخي نأ
 تادابهلاابن وزن امال ور تيوعو يلاعت زحل صالاخاا 5

 كلك ورق اطل بح ع ناهس سح لا انادقو اس

 كار قف ها نكي نان لوس ةعاظلانسحو هبتارلالاو هن
 هل مظعتلاو رح ّيِرحا ءفصوع يل اهلددلا بقينا ناسا ك0

 !اح مطل اد يزم يصح ىف كذا ءعاط (نانهرسلارظنت كراك

 ونت هدا” نانو ذورعمؤاعلو لإ اماشي

 رم ن اسخإلا د



 تعنصلاا رو ىدلاربما نارلعاىل امتهان انور
 أ اعئرللا ةسادحوبر ارمانامالاملومب نامالل ى اكن هلا معز
 كلوفنا اهو فب فيرعرل م ىح نزح نير سمادبال تما

 اناا كيدي ئيدسسلاو ىلع دال صولا باجايلكي
 1 درك تان اجلا ومس ايف امهرمشتن دقلا يدع أك
 ْس اهوراذان انألا لوتس ثيرعتلاو تكا( الرو ملع مسبنتلا

 للا يدم مزح لات لا سدحاوبرامالال من الر اعسللا 7

 ماوس رجا ءزارفالا رسم كاك و هن د صاف ىلاعت
 د السا نمد اره نئأو نست ناريملا نويت كلذ موب دصت سا ئ

 . ايراعلاراثالاو تسرك عجار لوسرل العا كنامانال كلو

 ةالصلا يلوي يواتلاازود رروبو عماولاو داكن قيدصتسلا
 ةيشلوتر من( تلارخد ساي ملاا/ل اكن مالسلاو
 مدرعلا ..هحمازهو هزحاو ا ريرادحوم ننرارفار يحّولاو
 رع هلو هلادحر فنسنلا خيشلا لاق امل ع منيع
 د لا رن اعنا شينا زوجان
 . ليطغتالو هنلوريس 0-22 انامل

 . كانيرعالتالقلإ ا نامل
 رسال ةالخ كاع دريس
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 قس شولخ (لكراخا لل ر املا نا ح نال |, نلخا ولت نع

 رد ”ياعتملا نان تلوم نحو هر رغ (موللاه ازال انااا

 دجدلع ناو هرركن رح ءيلحرملو ىلا روبى لات اون م

 ِى نولمام ٌقلَخَو صم امٌىلح كاوإو دارا توركُو كلذ

 تلات ناسإفوع موبلكل حو زع هلو هيلءَلرن ليشمل
 ادم تو ىحب نا داش العلا للصلا بلع

 5/لاا الا تالتما نيدططتلا وكول ش أدب اش كاف سساور

 ا هكبيرتا اهنرلا لى أمال لطر نم مرش ١ تايدالا

 سلو ريتلاموبردق : ىلاعتددلان | انا ل عليو ءىَدل موب

 كليو تارك نينار :ىعلإَو ني اكلامولح ناكولذإ رام

 تب اوهان بلاك افز مقل ئلش الا منابا نا اتالم
 ,كاعتمسا نا عل نارمال انوه ىن لحارس هيلا مولى ا
 اهنا مير لرشلاو هيسلو تدل االا ب ولاول ارو بغلأ اجب

 مضئازووو صان نع باتتبلا/ او سارا عدقش برا
 لالا مدن يذورسن لإ



 ...لالا1#ةخم
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 يدا ونوازما ةفلا نالاو وت ب (ولاراسعال !نأ لا ةراش

 ىلع مالسامأوعد عشت وو ن 0 كمل وق: مواز مثلا.

 ةنابدلاربدأرو نيدلا ىلطيد قو ةقر وب ازعي] م هن |سمدتت
 ترلاز ارا م اشك نمعن ةرامعو كلان هللا دحر قوس مالك

 3 تارا دولا رهر اتا وعلا يول باسل نمو

 ' ١ طعزع ناو رنة يئزنلاو نمثل ناي لع هلو
 0 ةيعيزلاوناياارضتناس نمسا ءجر تنملا عال اجو.

 1 كاسب هابلأ اذعت نار ميرو لحو امولعس ناي عرس
 / مالْثلا هزه مورس نال امينا ن اضالاو مالسالاو دلال
 5 نم مدام اذ هيرعب ميزا نامثلا ومؤمن ع بارع
 2١١ ١ قلاطعا العيات راو ع (رم سو يلون انمالك

 ظ جال ارا بشت ظ
 . عابس جراوج او 0

 0 3 تاودريفلاو
 00 | والاول سو راما تيتا
 1 0 هي قد

 هع سا ذلاو مر ةفاكلميلار

 و رولر عنا كفلاسوفتلا
 ك يل داماك ا : نمو 4 0 70



 0 تلا ننال ن6 نطل تاس حلا

 لاعل اء ىصر سبل كلو جّسلا لاو رم ا ليرد للامسلا

 ش د اعتدا يالعيب د انعالانعا ةسنج ليه نوكدإر

 "مقار تولمد اًمتعالاو ىلخ ان لاح وكب د اضالاو

 ياا 3

 داعسصالا ل /ز/و لذلابالا كركلا/ اوتعالا ن اظإظ بلتلا 0

 ةسنج اانا هل وت[ ىلع ددااص ىبدلا راح امل ك,يح 5

 هكيالمو إب كئاسلبزمت ي/ن وتد [ىفناسللإ اعلا 3
 نع يذلا نما ظفار ارمااظفل نعل دعاناو حلا

 نمل ارركزلا هي نرش نع (ريننويدمتسل ١

 يف احن ريلاب نامل بخ تسجد نسدأر (هدلارحيردلاكف يراك < سح

 اجت اع س ان اكريتوركذاما ماو سرس يل اعتسلاب نايلل ا ناف

 امال عبير وكذملا نم هلار يعن نايان نال عابر ينمو نايالاملاا ١
 غاب اًعلعمو ناسلل العار اداينشا لعب نيالا نوكن اثم .

 1 لا !حاوانلر ويرظلا - ءاوص 3ك

 : 3 رع ما لاو 1 ناك ابين 3 1



قيدشسا ليد رك كاك تروا
 نافل لانماو 

 لمامانأ ترنأ عم لع م لص ىبلا_تلامر 1 ارسلاع

 اسال ناجالان اريلع اور هال ملال اولومن يح سائلا

 | ا اناردا تالي اما بجو تسلا 0
 را مواز لير تاو .تكالمو سان نو نان ظ

 ارباب الأرمن ظاقلالا» ذيعكو هو هرخ 9 7

 هل تلافن حم السلا ءالسلا جل عربرم د ظ

 لير نحن[ لسا صحب كا 2000 ظ

 . »اين هلوسرقيدضتو رلوسز ناسا اع ل مت ا ئ 0

 ال ا وعنا لاح من يديم نكرم راوالاو ىاحت ههلا نع غلب 0 5

 ”اسوازمدب نايالأ بام عبجركذت نم يشل اءاو بهذدملا ظ 53

 مالكلا لوطمو مالكلاملعوو فري اب ككذو اهرغو ل اعتدنا 20 ل

 0 معقو امن ارب دلال الهدار ْ ب ا

 يلا ةثلوق ينزل هاو كوننا مااووتكللل فا
 ةللاملاعرداعمل / الا هونونيامإ .٠ : ادع "0

 و هناصوانم

 8 م ا تي دع 0“
 شن فينخلاء ير هت كي



 1 8 5 ! 200 ف 1

 *1سراس لاس وا
 : راو / 0 1 ديرك ا

 تناثلا واخ او ارا كالو لمالماول اًمف هيلا اهودر هرج
 يع اكالم عج ليالما فشلا بعاس لون نعماذعو مدل

 انجيلا .ءالسر ميالة كلم ةكب اللات يسائاوريميناؤزضال
 رسعن 0 امعلن امالاوهذابعنماش

 ل 24

 77 سايعنبانعئور انلر ون نم مدخل ثاناالو روك

 كاللاو رشنلا لز انك ه الع رو انتل انوا"
 ئ2
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 0 هنالان/نيينرلاماو باو ايشالابنايالاناعمدوسرر عيت 00

 2 لوس اراتع اماوازا بانك دعم هدابعةوعدل ل اتسم دلع 1 ٠
 - ناالاد ير معنا شل نكسب مارال سل يحبانإلا
 ردا نمريرز وبا داق مالسلاو ةالصلا ع يلع ينبنال اان اما م«
 .  ةالطإلعسل ان ماللاو ةالملا مولع يننالاركدلا لوسرإب تلق
 أ لإ رك تام نل انو زسو مملرا يب لا همام ملسلل
 ا( اه)نلا ل (.دالانارامحا ل طعيوخووشع دئاليو هيا
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 مود بسسس انس وو او داما ابل ييجي 5

 مهيف شرع خلو امم ىب عر البل ايولعم اددع نمعنالو

 00 كلعرعت امصصت دم السرو 5 أعترم كا 1 ا

 ننريلا ىذل اذالتحاض علا ة نيو نالو يسوي ظننا 1

 1 0 ينام داق 3

ام الاحؤلاو تول الع
 يل (لاءانارث : 

 ىحالو ىئداطو ىب تامابو كارناو الع نص علا نع ادا .ء

يررسلا مردوهر لالا موسأز هثلوقتاتضاو ١ صح الو
 ظ ث

مان | نع سائلوا روبل الدنا د
 "اهلا ازيالوا اسنرلا 

 هنمعقي اب ن ايلا ١ ب نايالا ندارلا او داعلا إس كاطلاو

مال اءاسلاييرتو تاقعلاو ب اوثلاو باح او ثعبل نم
 ع
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